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ผังคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

          

        ขั้นตอนในกำรตรวจสอบระบบกำรเบิกเงิน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

ตรวจสอบ
ความถกูต้องของ
หลกัฐานขอเบิก 

 
 

เสนอผู้มีอ านาจ
อนมุตัิการเบิกใน
หลกัฐานขอเบิก 

 

พิมพ์รายงานการ 
ขอเบิกเงินคงคลงั 

(ZINF_R09/SAP R/3  

ขบ.01 ขบ02) 

รับหลกัฐานขอเบกิจาก
เจ้าหนี/้ผู้มีสทิธิ 

 

บนัทกึทะเบียนคมุหลกัฐาน
ขอเบิก 

 

Start 

 

สอบทานกบัหลกัฐานต้น
เร่ือง ก่อนเสนอผู้มีอ านาจ 

ลงนามอนมุตัิในรายงานฯ 
 

 
 

บนัทกึทะเบียน
คมุเลขที่เอกสาร

ขอเบิก 

 

ผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

 

อนมุตัิการเบิกจ่าย  
(ปลดบลอ็ก) 

(P1,P2 / อม.01 ,อม.02) 

 
 

บนัทกึรายการขอ
เบิกในระบบ 

GFMIS 

 
 

ตรวจสอบรายการ
ขอเบิกเงิน 

 
 

ตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 
(ZAP_RPTW01/A07C) กบัหลกัฐานขอเบิก 

ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามรับรองในรายงานฯ 



 ผังคู่มือการปฏิบตัิงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
-2-           

        ขั้นตอนในกำรตรวจสอบระบบกำรจ่ำยเงิน 
             กรณีจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิมพ์รายงานแสดงสถานะการเบกิ
จ่ายเงิน (ZAP_RPT503 / G53C) 

ตรวจสอบกบัรายงานธนาคาร (Bank 

Statement) 

 

เตรียมการจ่ายเช็ค 

- จดัท ารายละเอียดการจา่ยให้ตรงกบั   หลกัฐานขอเบกิ (งบหน้า) 
- กระทบยอดเงินท่ีรับโอน กบั ยอดเงินท่ีต้องจา่ย 

- เขียนเช็คสัง่จา่ยตามรายละเอยีดการจ่าย/บนัทกึทะเบียนคมุเช็ค 

- สอบทานเช็คและทะเบียนคมุเช็คให้ถกูต้องตรงกนั 
 

ตรวจสอบเงินรับโอน
เข้าบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร 
ของสว่นราชการ 

 

 

Start 

 

เสนอเช็ค / ทะเบียนคุมเช็ค ให้ผู้มีอ านาจลงนาม 

แนบเอกสารหลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาลงนาม 

    -หลกัฐานขอเบิก (ต้นเร่ือง) 
   -รายงานแสดงรายละเอยีดสถานะการเบิกจ่ายเงิน 

    (ZAP_RPT503 / G53C) 
   -รายงานธนาคาร  (Bank Statement) 

 

 
 

จดัท าทะเบียนคมุฎีกาเบิก
จ่ายเงิน / ทะเบียนคมุการ

เบิกจา่ยเงิน 

 

จ่ายเช็คให้เจ้าหนี ้/ ผู้มีสิทธิ. 
    
-ให้ผู้ รับเช็คลงลายมือช่ือ และวนัที่รับ
เช็คหลงัต้นขัว้เช็ค และทะเบียนคมุเช็ค 
พร้อมทัง้เรียกหลกัฐานการจ่าย  
(ใบเสร็จรับเงิน / หลกัฐานอื่นที่
กระทรวงการคลงัก าหนด) 
   -เก็บหลกัฐานการจ่ายแนบกบั
หลกัฐานขอเบิก (ต้นเร่ือง) 

กรณีเขียนเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบญัชีเจ้าหนี ้/ ผู้มีสทิธิ 
เจ้าหนี/้ผู้มีสทิธิ แสดงเจตนาขอรับเงินผา่นธนาคาร โดยจดัท าแบบค าขอรับผา่น
ธนาคารตามแบบที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

-แจ้งเจ้าหนี ้/ ผู้มีสทิธิรับทราบการโอนเงิน พร้อมสง่ใบรับรองการหกั  
ภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้าม)ี 
-ติดตามเจ้าหนี ้/ ผู้มีสทิธิ สง่ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคญั ภายใน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีสว่นราชการน าเงินเข้าบญัชี 

*กรณีติดตามใบเสร็จรับเงินไมไ่ด้ 

-ท าหนงัสอืแจ้งส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีในท้องที่ภมูิล าเนาหรือสถาน
ประกอบการของเจ้าหนี ้หรือผู้มสีทิธิรับเงินทราบ 

-จดัเก็บส าเนาหนงัสอืฯ แนบหลกัฐาน (ต้นเร่ือง) 

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.1/ว.143 ลว..22 ธ.ค.2543) 
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        ขั้นตอนในกำรตรวจสอบระบบกำรจ่ำยเงิน 
  
 
  กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (ต่อ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทกึการจา่ยเงินในระบบ 

GFMIS 
ZF_53_ON / ขจ.05 

-บนัทกึตามวนัท่ีเกิดรายการ 

 -สอบทานความถกูต้องของ 
   รายการท่ีบนัทกึจา่ยกบั 

   หลกัฐานการจา่ย 

-จดัเก็บหลกัฐานการจา่ยให้เป็น 

ระบบเพื่อรอตรวจสอบ 

-เก็บตามล าดบัวนัท่ีที่มีการจ่ายเงิน 

 และบนัทกึบญัชี 
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กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีกรมบัญชกีลางจ่ายเงนิให้เจ้าหน้าหรือผู้มีสิทธิโดยตรง 

1.ตรวจสอบการเบิกและโอนเข้าบญัชีของเจ้าหนี/้ผู้มีสทิธิ 
    -พิมพ์รายงานแสดงการจา่ยเงินเข้าบญัชีของผู้มีสทิธิรับเงิน 

     (ZAP_RPT506 / G53C) 
    -ตรวจสอบกบัหลกัฐานขอเบกิ และจดัเก็บแนบหลกัฐาน 

      

 
 
2.แจ้งเจ้าหนี ้/ ผู้มีสทิธิรับทราบการโอน
เงินพร้อมสง่ใบรับรองการหกัภาษี  
ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 
- ติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี ้/  
ผู้มีสทิธิ 

กรณีตดิตามใบเสร็จรับเงนิไม่ได้ 

-ท าหนงัสอืแจ้งส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีในท้องที่ภมูิล าเนา หรือสถาน
ประกอบการของเจ้าหนี ้หรือผู้มสีทิธิรับเงินทราบ 

-จดัเก็บส าเนาหนงัสอืฯ แนบหลกัฐาน 

(ต้นเร่ือง) 
 

 
สอบทานช่ือเจ้าหนี/้ผู้มีสทิธิ จ านวนเงิน เลขที่บญัชีธนาคาร 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การวางเบิกและการโอนเงินให้เจ้าหนี/้/ 
ผู้มีสทิธิ  ถกูต้อง 

 

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.81 ลว. 25 พ.ค.2548) 
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กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 

กำรตรวจสอบเงินสด 
เป้ำหมำยกำรตรวจสอบ 
 เพ่ือทรำบว่ำหน่วยงำนมีกำรควบคุมเงินสดให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับ
ถูกต้องตรงกับบัญชีและรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
 

หลักกำรตรวจสอบ 
 ตรวจสอบกำรควบคุมเงินสด และตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินสดคงเหลือรวมถึงประเภทของเงิน 
 

วิธีกำรตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบกำรบันทึกน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS โดย 

      1.1 ตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือตำมระบบ ว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรในระบบถูกต้องตรงกับหลักฐำน 
โดยตรวจสอบด้ำนเดบิตกับส ำเนำใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบด้ำนเครดิตกับหลักฐำนน ำส่ง/น ำฝำกเงิน 
      1.2 ตรวจสอบกำรบันทึกปรับปรุงรำยกำรน ำส่ง/น ำฝำกเงินในระบบ โดยตรวจสอบบัญชีพักเงิน
น ำส่งกับหลักฐำนกำรน ำส่ง/น ำฝำกเงิน 
      1.3 เปรียบเทียบยอดเงินด้ำนเครดิตของบัญชีเงินสดในมือกับยอดเงินด้ำนเดบิตของบัญชีพักเงิน
น ำส่ง 
 2.  ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินสดคงเหลือและประเภทของเงิน โดย 
      2.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันตรวจตัดยอด โดยตรวจนับจ ำนวนเงินคงเหลือ และตรวจสอบ
ประเภทเงินคงเหลือด้วย 
      2.2 เปรียบเทียบยอดเงินที่ตรวจนับได้กับยอดเงินคงเหลือตำมบัญชีเงินสดในมือที่แสดงในงบ     
ทดรองระบบ GFMIS ณ วันตรวจตัดยอด และรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทั้งจำกระบบ GFMIS และระบบ 
MANUAL  
เทคนิคกำรหำเงินสดคงเหลือ 
 1.  กรณีเงินสดที่ตรวจนับได้มียอดไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดในมือ หรือรำยงำนยอดเงิน
คงเหลือประจ ำวันจำกระบบ GFMIS ให้ด ำเนินกำรโดย 
      1.1 ตรวจสอบควำมผิดปกติในกำรบันทึกน ำเงินส่งคลังจำกบัญชีพักเงินน ำส่ง โดยพิจำรณำจำกดุล
ของบัญชี ดังนี้ 
  1) บัญชีพักเงินน ำส่ง แสดงยอดดุลด้ำนเครดิต แสดงว่ำมีกำรน ำเงินส่งหรือน ำฝำกธนำคำรแล้ว 
แต่อำจยังบันทึกปรับปรุงกำรน ำส่งในระบบ GFMIS หรืออำจบันทึกปรับปรุงรำยกำรไม่ครบทุกรำยกำร 
  2) บัญชีพักเงินน ำส่ง แสดงยอดดุลด้ำนเดบิต แสดงว่ำหน่วยงานยังมิได้น าเงินส่งหรือฝากเข้า
บัญชีธนาคารของส านักงานคลัง แต่ได้มีกำรบันทึกน ำส่ง/น ำฝำกเงินในระบบ GFMIS ไปแล้ว 
      1.2 ตรวจดูยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือจำกงบทดลองย้อนหลังในแต่ละเดือนว่ำเกิดมี
ควำมผิดปกติขึ้นในช่วงใด ให้เรียกบัญชีเงินสดในมือของช่วงเดือนนั้นจำกระบบออกมำตรวจสอบจนพบข้อ
ผิดปกติ 
                   2. กรณ…ี 
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 2. กรณีหน่วยรับตรวจไม่จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและไม่จัดท ำทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่ง
เงินให้ด ำเนินกำรโดย 
      2.1 เก็บยอดรำยกำรเงินที่ได้รับจำกส ำเนำใบเสร็จรับเงิน และใบฝำกเงิน/หนังสือน ำฝำกเงินจำก
โรงเรียน (ถ้ำมี) ลงกระดำษท ำกำรเรียงตำมวันที่รับเงิน      
      2.2 ตรวจสอบใบน ำส่ง/น ำฝำกเงินและใบน ำฝำกเงิน (Pay in Slip) เป็นกำรน ำส่งของเงินที่ได้รับ
จำกรำยกำรใดบ้ำง และให้บันทึกในกระดำษท ำกำรให้ตรงกับรำยกำรรับเงินรำยกำรนั้น ๆ เพื่อทรำบว่ำรำยกำร
ใดน ำส่งเงิน หรือน ำฝำกเงินแล้ว 
      2.3 เก็บยอดเงินคงเหลือทุกรำยกำรที่ค้ำงยังไม่น ำส่ง/น ำฝำก โดยเก็บแยกตำมประเภทเงินและรวม
ยอดเงินทั้งหมดเปรียบเทียมกับยอดเงินสดที่ตรวจนับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         /การตรวจ... 
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การตรวจสอบเงินฝากคลัง 
 

เงินฝากคลัง  เป็นเงินนอกงบประมำณที่ส่วนรำชกำรน ำฝำกคลัง ซึ่งประกอบด้วยเงินดังนี้ 
 1. เงินนอกงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับไว้ส ำหรับใช้จ่ำยซึ่งมีวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยชัดเจน ได้แก่ เงิน
ที่ได้รับจำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินบูรณะทรัพย์สิน 
 2. เงินนอกงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับและน ำฝำกเพ่ือจ่ำยคืนให้แก่ผู้มีสิทธิเมื่อถึงก ำหนดเวลำ ได้แก่ 
เงินประกันสัญญำของหน่วยงำน 
 3. เงินนอกงบประมำณที่หน่วยงำนรับฝำกจำกสถำนศึกษำและน ำเงินฝำกคลังไว้ และเบิกจ่ำยคืนเมื่อ
สถำนศึกษำขอเบิกถอน ได้แก่  เงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน เงินบูรณะทรัพย์สิน และเงิน
ประกันสัญญำของสถำนศึกษำ 
 และเนื่องจำกบัญชีตำมระบบ GFMIS ไม่ก ำหนดให้มีกำรควบคุมรำยละเอียดรำยกำรของเงินนอก
งบประมำณ ดังนั้นหน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้องควบคุมเงินนอกงบประมำณทุกรำยกำรที่ได้รับไว้ใช้จ่ำยหรือได้รับฝำก
ไว้ โดยจัดท ำบัญชีระบบ MANUAL ควบคุมกำรรับเงิน กำรน ำฝำกเงิน กำรเบิกถอนเงิน กำรจ่ำยเงินคืน ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมประเภทของเงิน ซึ่งจะท ำให้ทรำบยอดเงินนอกงบประมำณคงเหลือและสำมำรถเก็บ
รำยละเอียดของเงินนอกงบประมำณแต่ละประเภทได้ถูกต้องตรงกับบัญชีและรำยงำนตำมระบบ GFMIS      
โดยบัญชีที่หน่วยงำนควรจัดท ำเพ่ือควบคุมเงินนอกงบประมำณ ดังนี้ 
 1..บัญชีย่อยเงินฝำกคลัง ส ำหรับบันทึกควบคุมเงินฝำกคลังแยกย่อยตำมเลขที่บัญชีที่ส ำนักงำนคลัง
ก ำหนดควบคุมตำมประเภทของเงินนอกงบประมำณ 
 2. บัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ได้แก่ 
    1) ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ ส ำหรับบันทึกควบคุมเงินทั้งในส่วนที่เป็นของหน่วยงำนและส่วนที่
รับฝำกจำกสถำนศึกษำแยกชัดเจน และควบคุมเป็นรำยสัญญำเพ่ือทรำบข้อมูลในกำรจ่ำยคืนให้ผู้มีสิทธิ 
    2) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณรำยกำรที่น ำเงินฝำกคลัง โดยบันทึกควบคุมเงินนอกงบประมำณ
แต่ละรำยกำรแยกตำมประเภทของเงิน 
 3. บัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินรับฝำก ส ำหรับบันทึกควบคุมเงินรับฝำกจำกสถำนศึกษำ โดยควบคุม
แยกตำมรำยกำรที่น ำฝำกและควบคุมให้ทรำบว่ำในแต่ละรำยกำรเป็นเงินน ำฝำกของสถำนศึกษำใดบ้ำง 
 

เป้ำหมำยกำรตรวจสอบ 
 เพ่ือทรำบว่ำหน่วยงำนมีกำรควบคุมเงินฝำกคลังได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมียอดเงินฝำกคลังถูกต้อง
ตรงกับบัญชีและรำยละเอียดรำยกำรเงินฝำกคลังแต่ละประเภท 
 
 

          /หลักกำร... 
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หลักกำรตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบกำรควบคุมเงินฝำกคลัง 
2. ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินฝำกคลังและประเภทของเงินฝำกคลัง                 

 

วิธีกำรตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบกำรบันทึกน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝำกคลังและรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง ว่ำกำร
บันทึกน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS ครบถ้วน และถูกต้องตรงกับหลักฐำน โดย 

1.1 ตรวจสอบรำยกำรวำงเงินนอกงบประมำณ จำกหลักฐำนกำรเบิกเงินจำกคลัง (รำยงำนกำรขอ
เบิกเงิน คงคลัง : ZINF_R09) 

1.2 สอบทำนกำรบันทึกปรับเพ่ิมยอดเงินฝำกคลังในระบบ จำกหลักฐำนกำรน ำส่ง/น ำฝำกเงิน                                                  
 2. ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินฝำกคลังและประเภทของเงิน โดย 
      2.1 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและประเภทเงินฝำกคลังจำกรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำก
คลัง 
      2.2 เปรียบเทียบยอดเงินฝำกคลังคงเหลือตำมรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังจำกระบบ
กับ     ยอดคงเหลือตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกคลังที่แสดงในงบทดลอง ณ วันตรวจตัดยอด 
      2.3 ตรวจสอบบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินจำกระบบ MANUAL และเก็บรำยละเอียดรำยกำรเงิน
ฝำกคลังแต่ละประเภทเงินและรวมยอดเปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือและประเภทเงินฝำกคลังตำมรำยงำน
แสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง ณ วันตรวจตัดยอด 
 

เทคนิคกำรหำรำยละเอียดเงินฝำกคลังคงเหลือ 
1.ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีย่อยเงินฝำกคลัง ว่ำบันทึกควบคุมเงินที่น ำฝำกคลังแยกย่อยตำมเลขที่บัญชี           

ที่ส ำนักงำนคลังก ำหนดควบคุมตำมประเภทของเงินนอกงบประมำณ แล้วเก็บยอดเงินแยกตำมเลขที่บัญชีและ         
ตำมประเภทของเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับยอดตำมรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 

2. ตรวจสอบบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ ว่ำมีกำรบันทึกควบคุมเงินทั้งในส่วนที่เป็นของหน่วยงำน 

และส่วนที่รับฝำกจำกสถำนศึกษำแยกชัดเจนและควบคุมเป็นรำยสัญญำ แล้วเก็บรำยละเอียดเป็นรำยกำรทั้งใน
ส่วนของหน่วยงำนและส่วนของสถำนศึกษำและรวมยอดเงิน เพ่ือเปรียบเทียบกับยอดเงินที่ตรวจสอบจำกบัญชี
ย่อยเงินฝำกคลัง และรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 

   2) ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณรำยกำรที่น ำเงินฝำกคลัง ว่ำบันทึกควบคุมเงินแยกเป็น
รำยกำรตำมประเภทของเงิน แล้วเก็บรำยละเอียดและรวมยอดเงินแต่ละประเภท เพื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินที่
ตรวจสอบจำกบัญชีย่อยเงินฝำกคลัง และรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 

 
         
        /3. ตรวจสอบ... 
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3. ตรวจสอบบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินรับฝำก ว่ำบันทึกควบคุมเงินรับฝำกแยกตำมรำยกำร 

ที่น ำฝำก โดยทรำบว่ำเป็นเงินฝำกของสถำนศึกษำใดและเก็บรำยละเอียดและรวมยอดเงินแต่ละรำยกำร เพ่ือ
เปรียบเทียบกับยอดเงินที่ตรวจสอบจำกบัญชีย่อยเงินฝำกคลัง และรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 
    กรณีหน่วยงำนไม่จัดท ำบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมให้สอบถำมวิธีกำรควบคุมจำกผู้รับผิดชอบและเก็บ
รำยละเอียดรำยกำรเงินแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับยอดเงินตำมรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง 
 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝำกคลัง 
 เมื่อมีกำรน ำเงินฝำกคลัง (ฝำกผ่ำนธนำคำร) หำกหน่วยงำนไม่ท ำกำรบันทึกรำยกำรที่น ำเงินฝำกเข้ำ
บัญชีเงินฝำกคลัง โดยบันทึกปรับเพิ่มยอดเงินฝำกคลังในระบบ  GFMIS จะท ำให้บัญชีเงินฝำกคลังไม่แสดง
ยอดเงินที่น ำฝำก   ซึ่งจะส่งผลท ำให้ หน่วยงำนไม่สำมำรถวำงฎีกำขอเบิกเงินรำยกำรนั้น ๆ ได้ หรือหำกวำงฎีกำ
เบิกเงินได้ก็จะเป็นกำรเบิกเงินของเงินฝำกรำยกำรอื่น ทั้งนี้เนื่องจำกกำรที่ไม่บันทึกปรับเพิ่มยอดเงินในระบบ 
GFMIS จะท ำให้กรมบัญชีกลำงไม่ปรับเพ่ิมยอดเงินฝำกให้หน่วยงำนด้วย เพรำะกรมบัญชีกลำงไม่ทรำบว่ำเงินที่
ฝำกผ่ำนธนำคำรเป็นเงินรำยกำรใดและจำกหน่วยงำนใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
         /การตรวจ... 
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                                กำรตรวจสอบเงินฝำกธนำคำร 
เป้ำหมำยกำรตรวจสอบ 

 เพ่ือทรำบว่ำยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมรำยงำนของธนำคำรถูกต้องตรงกับจ ำนวนเงิน 
งบประมำณคงเหลือที่ต้องจ่ำยให้แก่เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิทุกรำยที่ยังมิได้จ่ำยเงินตำมฎีกำที่เบิกจำกคลัง หรือถูกต้อง         
ตรงกับเงินนอกงบประมำณคงเหลือ 
 

หลักกำรตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบกำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร 
2. ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินฝำกธนำคำร 
3. ตรวจสอบหำรำยกำรเงินงบประมำณค้ำงจ่ำย และรำยกำรเงินนอกงบประมำณคงเหลือ 

      หน่วยงำนที่มีกำรควบคุมเงินฝำกธนำคำรเป็นปัจจุบันและถูกต้องจะสำมำรถหำรำยละเอียด 
ยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือว่ำประกอบด้วยรำยกำรเงินงบประมำณค้ำงจ่ำยรำยกำรใดบ้ำง 
วิธีกำรตรวจสอบเงินฝำกธนำคำร 
 กำรตรวจสอบเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 

1. ตรวจสอบกำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร โดย 
       1.1 ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณตำมระบบ GFMIS วำ่มี
กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบรำยกำรบัญชีด้านเดบิต กับเอกสำรด้ำนรับ ได้แก่ 
รำยงำนแสดงสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน (ZAP_RPT503) และตรวจสอบรำยกำรบัญชีด้านเครดิต กับเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำย 
       1.2 เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ
ตำมระบบ GFMIS กับยอดคงเหลือตำมรำยงำนรำยกำรขอเบิกท่ีได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ำยให้ผู้ขำย ((ZAP_ RPT 
406) มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หำกไม่ตรงกันให้ตรวจสอบหำสำเหตุ 
  2. ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของเงินฝำกธนำคำร โดย 
     2.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือจำกรำยงำนของธนำคำร (Bank Statement) ณ วันที่ตรวจตัด
ยอด 
     2.2 พิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนของธนำคำร (Bank Statement) หำยอดเงิน
ฝำกธนำคำรคงเหลือที่ถูกต้อง โดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือจำก Bank Statement กับยอดคงเหลือตำมบัญชี
แยกประเภทเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณตำมระบบ GFMIS 
     2.3 เปรียบเทียมยอดเงินฝำกธนำคำรที่พิสูจน์ยอดแล้วกับยอดรวมเงินงบประมำณคงเหลือมี
ยอดถูกต้องตรงกัน 
  3. ตรวจสอบหำรำยกำรเงินงบประมำณคงเหลือ โดย 
     3.1 ตรวจสอบกำรจัดท ำทะเบียนคุมฏีกำเบิกจ่ำยเงินว่ำจัดท ำครบถ้วนทุกฎีกำ และเป็น
ปัจจุบัน 
     3.2 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนด้ำนรับและเอกสำรหลักฐำนด้ำนจ่ำยกับทะเบียนคุมฎีกำ 
เบิกจ่ำยเงิน 
         /3.3 เก็บรำยละเอียด... 
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     3.3 เก็บรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือทุกฎีกำจำกทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินและ
รวมยอดเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณตำมระบบ GFMIS 
และยอดเงินฝำกธนำคำรที่พิสูจน์ยอดแล้ว 
  

 กำรตรวจสอบเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 
1. ตรวจสอบกำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร โดย 

       1.1 ตรวจสอบว่ำหน่วยงำนมีกำรน ำเงินนอกงบประมำณเข้ำระบบโดยดูงบทดลองตำม
ระบบ GFMIS   ว่ำมีบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณหรือไม่ 
       1.2 ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณตำมระบบ GFMIS ว่ำมี
กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบรำยกำรบัญชีด้านเดบิต กับเอกสำรด้ำนรับ ได้แก่ 
รำยงำนแสดงสถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงิน (ZAP_RPT503) หรือหลักฐำนกำรน ำเงินฝำกธนำคำรได้แก่ ใบน ำฝำกเงิน 
(Pay-in Slip) และตรวจสอบรำยกำรบัญชีด้านเครดิต กับเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย 
  2. ตรวจสอบหำรำยกำรเงินนอกงบประมำณคงเหลือ โดย 
     2.1 ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณว่ำมีกำรจัดท ำ
หรือไม่ และจัดท ำเป็นปัจจุบัน โดยควบคุมแยกตำมประเภทเงินหรือไม่ 
     2.2 เก็บยอดเงินนอกงบประมำณคงเหลือแต่ละประเภทจำกทะเบียนคุมและรวมยอดเปรียบ
เทียม กับยอดคงเหลือตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณตำมระบบ GFMIS และยอดเงิน
ฝำกธนำคำร     ที่พิสูจน์ยอดแล้ว 
  3. ตรวจสอบหำยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ โดย 
     3.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือจำกรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ณ วันที่ตรวจ
ตัดยอด 
     3.2 พิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement)          
หำยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือที่ถูกต้อง โดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือจำก Bank Statement กับยอดคงเหลือ
ตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณตำมระบบ GFMIS  
     3.3 เปรียบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรที่พิสูจน์ยอดแล้วกับยอดรวมเงินนอกงบประมำณ
คงเหลือมียอดถูกต้องตรงกัน หำกไม่ตรงกันให้ตรวจสอบหำสำเหตุ 
 

เทคนิคกำรหำเงินงบประมำณคงเหลือฝำกธนำคำร 
1. เทคนิคการหาเงินงบประมาณคงเหลือฝากธนาคารจาก Bank Statement 

วิธีที่ 1 เทคนิคการหารายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือฝากธนาคารจาก Bank Statement 
         โดยด ำเนินกำรตรวจสอบจำกวันที่ตรวจตัดยอดย้อนขึ้นไปตำมเหมำะสม ดังนี้ 

1) ตรวจสอบรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ด้ำนรับกับหลักฐำนกำรรับเงิน 
ได้แก่ รำยงำนแสดงสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน (ZAP_RPT503) 

2) ตรวจสอบรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ด้ำนจ่ำยกับหลักฐำนกำรจ่ำย 
หรือ     ต้นขั้วเช็ค หรือทะเบียนคุมเช็ค 

      
       /3) เมื่อด ำเนินกำร... 
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3) เมื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตำมข้อ 1) และ 2) แล้วจะท ำให้ทรำบรำยละเอียด 
    (1) เช็คสั่งจ่ำยเงินแล้วแต่ผู้รับยังไม่น ำไปขึ้นเงิน ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดท ำงบ

พิสูจน์ ยอดเงินฝำกธนำคำรเพ่ือหำยอดคงเหลือที่ถูกต้องได้ 
    (2) รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ ซึ่งน ำไปใช้เปรียบเทียบกับรำยละเอียดเงิน

งบประมำณ (ฎีกำ) ค้ำงจ่ำย เพ่ือทรำบว่ำมีเงินในธนำคำรเพียงพอจ่ำยให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิหรือไม่ 
    (3) รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินขำด จ่ำยเงินเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้รับหรือกำรจ่ำยเงินซ้ ำ 

(ถ้ำมี) 
 

 วิธีที่ 2 เทคนิคการหายอดรวมเงินงบประมาณคงเหลือฝากธนาคารจาก Bank Statement 
          โดยด ำเนินกำรหำยอดคงเหลือจำกเดือนก่อน ๆ รวมกับยอดคงเหลือในเดือนปัจจุบัน 

1) ตรวจสอบหำยอดรวมเงินฝำกธนำคำรคงเหลือก่อนเดือนที่ท ำกำรตรวจสอบ         
โดยกำรหำ รำยกำรเช็คที่สั่งจ่ำยในเดือนก่อน ๆ ซึ่งผู้รับน ำมำขึ้นเงินในเดือนปัจจุบัน โดยกำรตรวจสอบ       
Bank Statement ด้ำนจ่ำยกับต้นขั้วเช็ค หรือทะเบียนคุมเช็ค 

2) น ำยอดรวมเช็คสั่งจ่ำยที่หำได้ตำมข้อ 1) หักออก จำกยอดคงเหลือยกมำตำมรำยงำน
เงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ของเดือนที่ท ำกำรตรวจสอบและพักยอดไว้ 

3) ตรวจสอบหำยอดรวมเงินฝำกธนำคำรคงเหลือของเดือนปัจจุบันที่ท ำกำรตรวจสอบ 
โดยรวมรำยกำรเช็คที่สั่งจ่ำยในเดือนปัจจุบันที่ผู้รับเช็คน ำมำขึ้นเงินจำกธนำคำรแล้ว หักออก จำกยอดรวมเงิน
ทั้งหมดท่ีวำงเบิกและที่ได้รับเงินแล้วในเดือนปัจจุบันที่ตรวจสอบ 

4) หำยอดรวมเงินฝำกธนำคำรคงเหลือทั้งหมด โดยน ำยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือที่หำ
พักไว้ ตำมข้อ (2) รวมกับยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือในเดือนปัจจุบันตำมข้อ 3) จะท ำให้ทรำบยอดรวมเงิน
ฝำกธนำคำรคงเหลือทั้งหมดรวมถึงทรำบรำยละเอียดเช็คสั่งจ่ำยเงินแล้วแต่ผู้รับยังไม่น ำไปขึ้นเงิน ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเพ่ือหำยอดคงเหลือที่ถูกต้องได้ 

2. เทคนิคการหารายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือฝากธนาคารจากบัญชี 
วิธีที่ 1 กรณีหน่วยรับตรวจมีการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 

1) เก็บยอดรำยกำรเงินงบประมำณค้ำงจ่ำยทุกฎีกำจำกทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน และ
รวมยอดเงินงบประมำณคงเหลือไว้ 

2) เปรียบเทียบรำยกำรงบประมำณคงเหลือรำยฎีกำตำมข้อ 1) กับ รำยกำรงบประมำณ
คงค้ำงตำมรำยงำนรำยกำรขอเบิกท่ีได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ำยให้ผู้ขำย (ZAP_RPT 406) 

3) เปรียบเทียมยอดรวมเงินงบประมำณคงเหลือตำมข้อ 1) กับยอดเงินฝำกธนำคำร
คงเหลือตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ที่พิสูจน์ยอดแล้ว 
        

     วิธีที่ 2 กรณีหน่วยรับตรวจมีการจัดท าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
    1)  จัดเตรียมกระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยเงินโดยเก็บรำยกำรรับเงินจำกคลังแต่ละ
รำยกำรลงกระดำษท ำกำรและตรวจสอบกับหลักฐำนกำรจ่ำย 

2)  เก็บยอดเงินงบประมำณด้ำนค้ำงจ่ำยรำยฎีกำจำกระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยเงิน 
 

         /3) รวมยอดเงิน... 
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3) รวมยอดเงินงบประมำณค้ำงจ่ำยจำกระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยเงิน 
    4)  เปรียบเทียบยอดรวมเงินงบประมำณค้ำงจ่ำยตำมข้อ 2) กับยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ
ตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ที่พิสูจน์ยอดแล้ว 

3. เทคนิคการหารายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือฝากธนาคารย้อนขึ้นไปจากเดือนที่ตรวจสอบ 
      หำกด ำเนินกำรตำมเทคนิคท่ี 1 เทคนิคที่ 2 และเทคนิคท่ี 3 แล้วยังหำรำยละเอียดเงินงบประมำณ
คงเหลือฝำกธนำคำรไม่ได้ หรือหำได้แต่ไม่ตรงกับยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร 
(Bank Statement) ที่พิสูจน์ยอดแล้ว ให้ใช้เทคนิคโดยหำรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือย้อนข้ึนไปจำก
เดือนที่ท ำกำรตรวจสอบดังนี้ 

1) เก็บยอดเงินที่ได้รับเป็นรำยฎีกำลงในกระดำษท ำกำร โดยเก็บย้อนขึ้นไปจำกเดือนที่ได้ท ำกำร
ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงิน และเก็บเป็นเดือน ๆ ย้อนขึ้นไปเป็นรำยปี 

2) น ำหลักฐำนกำรจ่ำย หรือต้นขั้วเช็ค หรือทะเบียนคุม หรือหลักฐำนประกอบกำรจ่ำยอ่ืน (ถ้ำมี) 
เข้ำกระดำษท ำกำรตำมข้อ 1) และตัดเป็นรำยกำรจ่ำยรำยฎีกำ โดยท ำเป็นเดือน ๆ 

3) เก็บยอดเงินงบประมำณคงเหลือค้ำงจ่ำยรำยฎีกำจำกกระดำษท ำกำรตำมข้อ 2) และรวมยอด
เป็น    รำยเดือน 

4) เปรียบเทียมยอดรวมงบประมำณค้ำงจ่ำยรำยเดือน กับยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำม
รำยงำน     เงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ที่พิสูจน์ยอดแล้ว 

5) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนข้อ 1) ถึงข้อ 4) ย้อนขึ้นไปเป็นเดือน ๆ จนได้รำยละเอียดและยอดรวม
เงินงบประมำณค้ำงจ่ำยทั้งหมด 
 
ข้อแนะน าหน่วยรับตรวจที่จัดท าบัญชีไม่ปัจจุบันและไม่ทราบรายละเอียดเงินงบประมาณค้างจ่าย 

1. ผู้ตรวจสอบอำจเสนอให้หน่วยรับตรวจด ำเนินกำรแบบคู่ขนำนโดยให้ตัดช่วงเวลำด ำเนินกำร และเริ่ม      
จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินควบคุมกำรรับจ่ำยเงินฎีกำปัจจุบันให้ถูกต้องครบถ้วน และตั้งคณะท ำงำน
จัดหำเงินงบประมำณเดิมย้อนหลังขึ้นไปพร้อมๆ กับกำรจัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินที่ควบคุมฎีกำปัจจุบัน 

2. กำรจัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงินเพ่ือทรำบฎีกำค้ำงจ่ำย โดยกำรบันทึกยอดเงินรับตำมรำยงำน
แสดงสถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงิน (ZAP_RPT503) ประกอบกับ Bank Statement และบันทึกกำรจ่ำยตำม
หลักฐำนกำรจ่ำยประกอบกับต้นขั้วเช็ค 

3. กำรหำเงินงบประมำณคงเหลือค้ำงจ่ำยย้อนหลังขึ้นไปอำจใช้รำยงำนแสดงสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน 
(ZAP_RPT503) มำปรับใช้เป็นกระดำษท ำกำรได้โดยกำรเรียกรำยงำนจำกระบบเป็นรำยเดือนและใช้โปรแกรม 
Excell ช่วยในกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรตำมต้องกำร 

 
 
         /กำรจัดท ำ... 
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กำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 
 กำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของยอดคงเหลือตำมบัญชีแยก
ประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ GFMIS เทียบกับยอดคงเหลือตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank 
Statement) ซึ่งหำกยอดคงเหลือตำมบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบไม่เท่ากับยอดคงเหลือตำม 
Bank Statement ต้องหำสำเหตุของข้อแตกต่ำงที่เกิดข้ึน และหำกพบข้อผิดพลำดต้องท ำกำรแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง ซึ่งปกติหน่วยงำนต้องจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 
 

 ประโยชน์ของกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 
 1. กำรพิสูจน์ยอดคงเหลือและรำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำร กับยอคงเหลือ 
และรำยกำรเคลื่อนไหวตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) จะท ำให้สำมำรถหำสำเหตุของควำม
แตกต่ำงได้ 
 2.หน่วยรับตรวจสำมำรถติดตำมและแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรบันทึกรำยกำรบัญชีได้            
 3.  หน่วยรับตรวจสำมำรถใช้งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมภำยในและ  
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชีของตนเองได้ 
 4. ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินใช้เป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำน 

 
สำเหตุที่ท ำให้ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรและยอดคงเหลือตำมรำยงำน              
เงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) แตกต่ำงกันอำจสรุปได้ดังนี้ 
 1.เงินฝำกระหว่ำงทำง (Deposits In Transit) เป็นรำยกำรฝำกเงินที่หน่วยงำนได้บันทึกเพ่ิมยอดบัญชี
เงินฝำกในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรแล้ว แต่ธนำคำรยังไม่ได้บันทึกเพ่ิมยอดเงินฝำกธนำคำรให้กับ
หน่วยงำน ซึ่งอำจเนื่องจำกเป็นเช็คระหว่ำงรอเรียกเก็บ จึงมีผลท ำให้ยอดเงินฝำกธนำคำรใน Statement ต่ าไป 
 2. เช็คท่ีผู้รับยังไม่น ำไปขึ้นเงิน (Outstanding Checks) เป็นเช็คท่ีหน่วยงำนสั่งจ่ำยไปแล้วแต่ผู้ที่ได้รับ
เช็คยังไม่น ำเช็คไปขึ้นเงินกับธนำคำร มีผลท ำให้ยอดเงินที่ธนำคำรสูงกว่าของหน่วยงำน 
 3. เงินที่ธนำคำรเพ่ิมยอดเงินฝำกให้กับหน่วยงำนโดยไม่แจ้งให้หน่วยงำนทรำบ เช่น กำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีมีผลท ำให้ยอดเงินที่ฝำกธนำคำรสูงกว่าของหน่วยงำน 
 4. เงินที่หน่วยงำนบันทึกจ่ำยเงินตำมเช็คสั่งจ่ำยเพ่ือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้มีสิทธิหลำยรำยพร้อม
กัน ได้แก่ เงินเดือน เงินสวัสดิกำร แต่ธนำคำรโอนเงินให้ผู้มีสิทธิได้ไม่ครบทุกรำยและมียอดเงินบำงส่วนเหลือค้ำง
อยู่ในธนำคำร  โดยไม่แจ้งให้หน่วยงำนทรำบจึงท ำให้ยอดเงินที่ธนำคำรสูงกว่าของหน่วยงำน 
 5. เงินที่หน่วยงำนจ่ำยเช็คให้ผู้มีสิทธิและน ำไปขึ้นเงินกับธนำคำรแล้ว แต่ยังมิได้บันทึกบัญชีจ่ำยตำมเช็ค        
ท ำให้ยอดเงินที่ธนำคำรต่ ากว่าของหน่วยงำน 
 6. กำรบันทึกบัญชีผิดพลำดอำจเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจหรือธนำคำรบันทึกผิดพลำด 
เช่น ธนำคำรน ำเช็คของผู้อ่ืนมำหักผิดบัญชีหรือฝำกผิดบัญชี หรือหน่วยงำนบันทึกบัญชีสูงไป ต่ ำไป หรือบันทึก
บัญชีไม่ครบหรือบันทึกบัญชีก่อนจ่ำยเงินจริง เป็นต้น 
         /ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 
 กรณีหน่วยรับตรวจมีการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 

1. หำข้อแตกต่ำงระหว่ำงเงินในธนำคำรกับบัญชีของหน่วยงำนในเดือนก่อน ได้แก่ 
     ข้อแตกต่ำงจำกงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเดือนก่อนที่ยังไม่ปรำกฏรำยกำรใน Bank Statement 
หรือในบัญชีเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำนในเดือนปัจจุบัน เช่น เช็คค้ำงจ่ำยของเดือนก่อน 

2. หำข้อแตกต่ำงระหว่ำงเงินในธนำคำรกับบัญชีของหน่วยงำนในเดือนปัจจุบัน โดย 
1. เปรียบเทียมรำยกำรฝำกเงิน โดยตรวจเช็ครำยกำร ช่องฝาก ตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร 

(Bank Statement) กับรำยกำร ด้านเดบิต ในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำน โดยดูส ำเนำใบ
น ำฝำก (Pay in Slip) ประกอบกำรตรวจสอบ รำยกำรใดตรงกันให้เช็คถูก รำยกำรใดไม่ตรงกันให้เช็คผิด และน ำ
รำยกำรที่ไม่ตรงกันมำจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 

2. เปรียบเทียบรำยกำรถอนเงิน โดยตรวจเช็ครำยกำร ช่องถอน ตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร 
(Bank Statement) กับรำยกำร ด้านเครดิต ในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำน โดยตรวจต้น
ขั้วเช็คประกอบด้วยรำยกำรที่ตรงกันให้เช็คถูก รำยกำรที่ไม่ตรงกันให้เช็คผิด และรวบรวมรำยกำรที่ไม่ตรงกันมำ
จัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 

โดยกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร มีทั้งหมด 3 วิธี 
 วิธีที่ 1 ใช้ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ เป็นหลัก แล้ว

เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) รำยกำรใดใน Bank Statement ที่
แตกต่ำงจำกบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรจะต้องแสดงรำยกำรกระทบยอดให้ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภทเงินฝำกธนำคำร 

 วิธีที่ 2 ใช้ยอดคงเหลือตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) เป็นหลัก แล้ว
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ GFMIS ถ้ำรำยกำรใดในบัญชีแยก
ประเภทเงินฝำกธนำคำรแตกต่ำงจำกรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) จะต้องแสดงรำยกำรกระทบ
ยอดให้ตรงกับ Bank Statement 

 วิธีที่ 3 กำรหำยอดเงินคงเหลือที่ถูกต้อง โดยกำรพิจำรณำว่ำรำยกำรที่แตกต่ำงระหว่ำงบัญชี
แยกประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ GFMIS กับรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) เป็นรำยกำรที่
เกดิจำกควำมผิดพลำดด้ำนใด ให้น ำไปปรับปรุงในด้ำนนั้นเพ่ือให้ได้ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1)  ใช้ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ GFMIS เป็นหลัก แล้ว
ปรับปรุงด้วยรำยกำรที่ไม่ถูกต้อง เช่น รำยกำรได้รับเงินแล้วยังไม่บันทึก รำยกำรที่บันทึกรับหรือจ่ำยสูง/ต่ ำ
เกินไป เช็คคืนค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรหักบัญชีแล้ว เป็นต้น 

2)  ใช้ยอดคงเหลือตำมรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) เป็นหลัก แล้ว
ปรับปรุง  ด้วยรำยกำรที่ธนำคำรบันทึกไม่ถูกต้อง เช่น เช็คค้ำงจ่ำยที่ผู้รับยังไม่ข้ึนเงิน รำยกำรที่ธนำคำรบันทึก
ผิดพลำด เป็นต้น 

3)  ยอดหลังกำรปรับปรุงตำมข้อ 1) และ 2) ต้องเท่ำกัน 
 
        /กรณี... 
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กรณีหน่วยรับตรวจจัดท ำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
 กรณีหน่วยรับตรวจจัดท ำบัญชีหรือจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ได้จัดท ำ 
งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร รวมถึงไม่เคยตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรใน
ระบบ GFMIS .ให้พิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรดังนี้ 

 1. ตรวจสอบยอดคงเหลือในรำยงำนเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement) ณ วันตรวจตดัยอด 
 2. ตรวจสอบหำฎีกำค้ำงจ่ำย ณ วันตรวจตัดยอดย้อนหลัง (ช่วงที่สุ่มตรวจ) จำกกระดำษท ำกำร

ตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยเงิน 
 3. ตรวจสอบหำเช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่น ำมำขึ้นเงินย้อนหลัง (ช่วงที่สุ่มตรวจ) โดยตรวจสอบ Bank 

Statement   กับต้นขั้วเช็ค หรือทะเบียนคุมเช็ค 
 4. น ำข้อมูลตำมข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันตรวจตัดยอด เพื่อ

ทรำบ    เงินฝำกธนำคำรคงเหลือที่ยังไม่ทรำบรำยละเอียด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /กำรตรวจ... 
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                                              กำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
เป้าหมายการตรวจสอบ 
 เพ่ือทรำบว่ำหน่วยงำนมีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และลูกหนี้คงค้ำงถูกต้อง 
ตรงกับยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS 
 

หลักการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม และลูกหนี้คงค้ำง 
2. ตรวจสอบกำรบันทึกน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS 

 

วิธีการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
1. ตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม และลูกหนี้คงค้ำง 

1.1 สอบถำมหน่วยรับตรวจวำ่มีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม โดย 
 1.1.1 ควบคุมโดยแฟ้มสัญญำยืมเงิน โดยวิธีกำรแยกแฟ้มจัดเก็บสัญญำกำรยืมเงินที่ส่งใช้เงิน

ยืม และท่ียังไม่ส่งใช้เงินยืม หรือ 
 1.1.2 จัดท ำทะเบียน/บัญชีย่อยควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
1.2 สอบทำนควำมถูกต้องของกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืมและควำมมีอยู่จริงของลูกหนี้คงค้ำง 
 1.2.1 กำรควบคุมโดยแฟ้มสัญญำยืมเงิน 
        (1) กำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของสัญญำยืมเงินว่ำมีรำยละเอียดของสัญญำ

ครบถ้วน 
   - ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ วันที่อนุมัติ ลำยมือชื่อผู้ยืมเงินและผู้รับเงิน วันที่รับเงิน วันที่           

ครบก ำหนดช ำระ 
       (2) ตรวจสอบกำรส่งใช้เงินยืม 
   - ตรวจสอบใบรับใบส ำคัญกับหลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืมและกำรบันทึกชดใช้ด้ำนหลัง     

สัญญำยืมเงิน 
   - ตรวจสอบส ำเนำใบเสร็จรับเงินและกำรบันทึกชดใช้ด้ำนหลังสัญญำยืมเงิน 
       (3) เก็บรำยละเอียดลูกหนี้คงค้ำงจำกแฟ้มสัญญำยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
 1.2.2 กำรควบคุมโดยจัดท ำทะเบียน/บัญชีย่อยควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
       (1) ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของสัญญำยืมเงิน และตรวจสอบกำรส่งใช้เงินยืมเช่น

เดียว   กับ ข้อ 1.2.1 (1) และ (2) 
       (2) ตรวจสอบทะเบียน/บัญชีย่อยควบคุมลูกหนี้เงินยืม กับสัญญำยืมเงิน ใบรับใบส ำคัญ         

และส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
      (3) เก็บรำยละเอียดลูกหนี้คงค้ำงจำกทะเบียน/บัญชีย่อยที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
 
         /2. ตรวจสอบ... 
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2. ตรวจสอบกำรบันทึกน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS 
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรในระบบถูกต้อง         

ตรงกับหลักฐำน 
- ด้ำนเดบิต (PK40) ตรวจสอบกับสัญญำกำรยืมเงิน พร้อมรำยงำนขอเบิกเงินคงคลัง  

(ZINF _R09) 
- ด้ำนเครดิต (PK50)ตรวจสอบกับใบรับใบส ำคัญ พร้อมหลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืมและส ำเนำ

ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับคืนเป็นเงินสด) 
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ตำมงบทดลองในระบบ GFMIS กับลูกหนี้คงค้ำงจริง        

(ทะเบียนควบคุมลูกหนี้/เก็บยอดจำกแฟ้มสัญญำกำรยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้) 
ยอดเงินคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืม ตำมงบทดลองในระบบ GFMIS เท่ำกับจ ำนวนเงินคงค้ำงที่ลูกหนี้             

ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม 
 

ข้อสังเกต 
 กรณียอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมตำมงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับลูกหนี้คงค้ำงตำมสัญญำ           
ยืมเงิน อำจเกิดจำกสำเหตุดังนี้ 
 1. เมื่อหน่วยงำนบันทึกวำงเบิกเงินยืมในระบบ  GFMIS ระบบ GFMIS จะบันทึกเป็นลูกหนี้เงินยืมซึ่ง
บำงครั้งหน่วยงำนยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ่ำยให้ลูกหนี้เงินยืม (ในสัญญำยืมเงินไม่ปรำกฏกำรรับเงิน แต่ระบบ GFMIS 
บันทึกแล้ว) 
    ผู้ตรวจสอบต้องหำรำยละเอียดของผลต่ำงดังกล่ำวให้ได้ว่ำเกิดจำกกำรขอเบิกเงินยืมของสัญญำยืม
เงินใด  
 2. กรณีหน่วยงำนได้รับกำรส่งใช้ใบส ำคัญหรือเงินสดจำกลูกหนี้เงินยืม โดยได้บันทึกกำรส่งใช้ด้ำนหลัง
สัญญำยืมเงินแล้ว แต่หน่วยงำนไม่ได้บันทึกล้ำงลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ท ำให้ลูกหนี้เงินยืมในระบบ 
GFMIS สูงกว่ำจ ำนวนเงินคงค้ำงตำมสัญญำยืมเงิน 

3. หน่วยงำนบันทึกล้ำงลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ซ้ ำ (กรณีกำรส่งใช้ใบส ำคัญหรือเงินสด) ท ำให้
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบมียอดต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          /เงินทดรอง... 
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เงินทดรองรำชกำร 

 

 เงินทดรองรำชกำร เป็นวงเงินสดที่ สพป. ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ให้มีไว้เพ่ือส ำรองจ่ำยใน
กำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรใช้จ่ำยเงินต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. 
2547  ส่วนแนวปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชีและกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำรให้ถือปฏิบัติตำม หนังสือ 
กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2552 ซึ่ง สพป. แต่ละแห่งมีอ ำนำจเก็บรักษำเงิน
ทดรองรำชกำรเป็นเงินสด   ณ ที่ท ำกำรตำมจ ำนวนที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ส่วนที่เกินอ ำนำจดังกล่ำวให้น ำ
ฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ และ สพป. ต้องเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแส
รำยวันส ำหรับกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
- ตรวจสอบควำมมีอยู่จริง ควำมถูกต้องครบถ้วนของเงินทดรองรำชกำร 
- ตรวจสอบกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร 
- ตรวจสอบกำรบริหำรเงินทดรองรำชกำร 

 

แนวกำรตรวจสอบ 
 ความมีอยู่จริง ความถูกต้องครบถ้วนของเงินทดรอง 
  1.ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมเงินทดรอง
รำชกำรช่อง “เงินสด” ต้องเท่ำกัน 
  2. ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมสมุดเงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ เปรียบเทียบกับ  
ทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรช่อง “เงินฝำกธนำคำร” หำกแตกต่ำงให้ท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรบัญชี           
ออมทรัพย์ ต้องทรำยรำยละเอียดของควำมแตกต่ำงนั้น 
  3. ตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินทดรองรำชกำรค้ำงช ำระตำมสัญญำยืม มียอดเท่ำกับ    
ทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรช่อง “ลูกหนี้” 
  4. ตรวจสอบใบส ำคัญเงินทดรองรำชกำรที่ยังไม่วำงเบิกเงินงบประมำณชดใช้ เท่ำกับ ทะเบียน
คุมเงินทดรองรำชกำรช่อง “ใบส ำคัญ” 
  5. รวมยอดเงินสด เงินฝำกธนำคำร ลูกหนี้ และใบส ำคัญคงเหลือตำมที่ตรวจนับได้ เท่ำกับ
วงเงินทดรองรำชกำร 
การควบคุมเงินทดรองราชการ 

1. ตรวจสอบระบบกำรปฏิบัติงำนกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร กำรรับคืนเงินยืม มีกำร 
ด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ 

2. ตรวจสอบกำรจัดทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำรถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่อย่ำงไร 
3. ตรวจสอบว่ำ สพป. มีกำรตรวจสอบรำยกำรเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร 

และมีวิธีกำรตรวจสอบถูกต้องตำมแนวทำงที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดหรือไม่ 
 
          /4. ตรวจสอบ... 
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4. ตรวจสอบวิธีกำรควบคุมเงินสดให้มีอยู่ครบถ้วน ไม่สูญหำยหรือมิให้เกิดควำมเสียหำย 
  5.  ตรวจสอบวิธีกำรควบคุมลูกหนี้ ให้ทรำบว่ำมีลูกนี้จ ำนวนเท่ำใด รำยใดช ำระหนี้แล้ว                               
และรำยใดค้ำงช ำระจ ำนวนเท่ำใด 
                  6.  ตรวจสอบวิธีกำรควบคุมใบส ำคัญเงินทดรองรำชกำร ให้ทรำบว่ำ มีรำยกำรใดเบิกเงินแล้ว          
รำยใดค้ำงเบิกจ ำนวนเท่ำใด 
  7. ตรวจสอบระบบควบคุมกำรจ่ำยเงินโครงกำรบริกำร one-Stop Service 
      - กรณีจ่ำยตรงจำกเงินทดรองรำชกำร 
      - กรณียืมเงินทดรองรำชกำรไปจ่ำย 
  8. ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร         
รำยละเอียดลูกหนี้เงินทดรองรำชกำรคงเหลือ และใบส ำคัญเงินทดรองรำชกำรคงเหลือทุกสิ้นเดือน 
 
 การบริหารเงินทดรองราชการ 

  1. ตรวจสอบว่ำลูกหนี้เงินทดรองรำชกำรช ำระหนี้ภำยในก ำหนดสัญญำ และลูกหนี้คงเหลือ              
ณ วันตัดยอดค้ำงนำนหรือไม่เพียงใด สำเหตุค้ำงนำน (ถ้ำมี) และมำตรกำรเร่งรัดติดตำมลูกหนี้มีอย่ำงไร 
  2. ตรวจสอบกำรเบิกเงินงบประมำณชดใช้เงินทดรองรำชกำรรวดเร็ว หรือล่ำช้ำเพียงใด                  
ณ วันตัดยอดมีใบส ำคัญค้ำงนำนหรือไม่เพียงใด สำเหตุค้ำงนำน (ถ้ำมี) และมำตรกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกเงิน
งบประมำณชดใช้ มีหรือไม่อย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /คู่มือ... 
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คู่มือขั้นตอนกำรรับ –จ่ำยเงินภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment ภำครัฐ) 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ e - Payment 
1. หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรนำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
2. หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรสมัครเข้ำใช้
บริกำรระบบ KTB Corporate Online 
3.หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค  0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรก ำหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online 
4. หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.3/ว374 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2559 เรื่องแนวกำร
ตรวจสอบภำยในส ำหรับกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0414.3/ว362 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในกำร
บันทึกรำยกำรน ำส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบ  KTB Corporate Online 
6. หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในกำร
จำ่ยเงินกำรรับเงินและกำรกน ำส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
7. หนังสือเวียนกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2559 เรื่อง วิธีกำรเรียก
รำยงำนน ำส่งเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  ในระบบ  GFMIS 
 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การก าหนดตัวบุคคลผู้
มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
 1.ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีค ำสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ใช้งำน
ในระบบ (Company User) ของหน่วยงำนผู้เบิกทุกแห่งของส่วนรำชกำร โดยแบ่งเป็น 
    1.1 ผู้ดูแลระบบ  (Company  Administrator)  ประกอบด้วย 
          (1) Company Administrator เป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี หรือกำรงบประมำณ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรหรือประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงำน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป จ ำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีท่ีในระบบ  
(company User) ก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ในกำรท ำรำยกำรของผู้ใช้งำนในระบบรำยบุคคล 
          (2) Company Administrator Authorizer เป็นข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี หรือกำรงบประมำณซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร 
หรือประเภททั่วไป ระดับอำวุโส หรือเทียบเท่ำข้ึนไป จ ำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีที่บุคคล
ดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ จ ำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ จ ำนวน 1 คน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและอนุมัติกำรเพ่ิมหรือลดสิทธิและ
หน้ำที่ในกำรท ำรำยกำรของผู้ใช้งำนในระบบรำยบุคคลตำมข้อมูลที่ Company Administrator บันทึกเข้ำสู่
ระบบ 
          /1.2 ผู้ใช้งำน... 
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     1.2 ผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) ประกอบด้วย 
  (1) Company User Maker เป็นข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินในหน่วยงำน
ผู้เบิกนั้น ๆ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน หรือ
เทียบเท่ำข้ึนไป เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรจ่ำยเงิน จ ำนวน 1 คน ด้ำนกำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง 
จ ำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ จ ำนวน 1 คน โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
      1.1 กำรจ่ำยเงิน เป็นผู้ท ำรำยกำรขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำร
ดังกล่ำว ซึ่งระบุจ ำนวนเงินตำมประเภทรำยกำรค่ำใช้จ่ำย ก่อนน ำส่งรำยกำรให้กับ Company User 
Authorizer เพ่ืออนุมัติกำรโอนเงิน และเม่ือได้รับแจ้งกำรอนุมัติแล้วให้พิมพ์รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail 
Report และ Summary Report / Transaction History) และรำยสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-
statement / Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยและหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป 
      1.2 กำรรับเงิน ให้เรียกดูรำยงำนกำรรับช ำระเงินระหว่ำงวัน (Receivable Information 
online) รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร (Receivable Information Download) และ
รำยงำนสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-statement / Account Information) จำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่
เปิดไว้ส ำหรับกำรรับเงิน เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบกำรรับเงินของส่วนรำชกำร 
      1.3 กำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง เป็นผู้ท ำรำยกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังพร้อมทั้ง
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งระบุจ ำนวนเงินตำมประเภทรำยกำรที่ต้องกำรน ำส่ง 
หรือน ำฝำก ก่อนน ำส่งรำยกำรให้กับ Company User Authorizer  เพ่ืออนุมัติกำรโอนเงินเพ่ือน ำส่งคลังหรือ
ฝำกคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งกำรอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ และรำยกำรสรุปควำม
เคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-statement / Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรน ำเงินส่งคลังหรือ   
ฝำกคลังและหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป 
         (2) Company User Authorizer เป็นข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ที่ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร หรือประเภททั่วไป ระดับอำวุโส หรือเทียบเท่ำข้ึนไป โดยมีอ ำนำจ
หน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรำยกำรโอนเงินและรำยกำรน ำเงินส่งคลัง หรือฝำกคลังที่ Company 
User Maker ส่งให้ อนุมัติกำรโอนเงินและกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง ตลอดจนแจ้งผลกำรอนุมัติกำรโอนเงิน
และกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังให้ Company User Maker 
 2. เมื่อได้รับค ำสั่งแต่งตั้งดังกล่ำวแล้ว ให้ผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 1 เพ่ือส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ด ำเนินกำรก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนในระบบ 
 3. เพื่อควำมปลอดภัย เมื่อได้รับหนังสือจำกธนำคำรกรุงไทยฯ แจ้งให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ
ทรำบรหัสเข้ำใช้งำนระบบประจ ำหน่วยเบิก-จ่ำย (Company ID) ที่ธนำคำรก ำหนดให้ส ำหรับทุกหน่วยเบิกจ่ำย
ในสังกัด พร้อมส่งรหัสผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Company 
Administrator) ซึ่งจะต้องน ำมำใช้ในกำร Login เข้ำสู่ระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้ดูแลระบบ 
(Company Administrator) ด ำเนินกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นกำรเข้ำใช้งำนก่อนจะ
ด ำเนินกำรก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) 
 
          /เมื่อก ำหนด... 
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 เมื่อก ำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัสเข้ำใช้งำนระบบประจ ำ
หน่วยเบิกจ่ำย (Company ID)  และรหัสผ่ำน (Password) ให้บุคคลดังกล่ำวทรำบตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 และ
เนื่องจำกรหัสดังกล่ำวเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและต้องกำรควำมปลอดภัยสูง ดังนี้ ให้กำรจัดส่งจึงต้องใส่ซอง  
ปิดผนึกเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทรำบถึงข้อมูลดังกล่ำว 
 4. ให้ Company User เปลีย่นรหัสผ่ำน (Password) ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้
งำนในระบบ KTB Corporate Online  
 5. กรณีกำรโยกย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) หรือ
ผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีค ำสั่งเป็น  
ลำยลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวขึ้นใหม่ 
 กรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เมื่อมีค ำสั่งดังกล่ำวแล้วให้ส่วนรำชกำร
เจ้ำของงบประมำณมีหนังสือแจ้งธนำคำรกรุงไทยฯ เพ่ือขอให้ก ำหนดรหัสผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผ่ำน 
(Password) โดยให้แนบรหัสเข้ำใช้งำนระบบปร ำหน่วยเบิก-จ่ำย (Company ID) ของส่วนรำชกำรผู้เบิกในสังกัด
ทั้งหมดไปด้วย กรณีเป็นผู้ใช้งำนในระบบ (Company User) เมื่อมีค ำสั่งดังกล่ำวแล้วให้ Company 
Administrator ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนในระบบให้ใหม่ 
 ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรตำมข้ันตอนในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ด้วย 
 6. ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติงำนในระบบ KTB Corporate Online ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ Download 
เว็บไซด์กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th และในกรณีท่ีส่วนรำชกำรพบข้อขัดข้องเก่ียวกับกำรใช้งำนในระบบ
ดังกล่ำว สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ ฝ่ำยสนับสนุนบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน Call Center งำนสนับสนุนบริกำร
ทำงกำรเงิน ธนำคำรกรุงไทยฯ โทร 02-208-7799 – โทรสำร 02-256-8110 
 
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 103 ลงวันที ่1 กันยายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
การรับเงิน 
 1. ให้ส่วนรำชกำรเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน จำนวน 1 บัญชี กับธนำคำรกรุงไทย 
จำกัด (มหำชน) และขอเปิดใช้บริกำรรับช ำระเงิน (Bill Payment) ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
 2. ก ำหนดแบบใบแจ้งกำรช ำระเงิน (Pay in) 
 3. ผู้ช ำระเงินสำมำรถช ำระเงินผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของสำขำธนำคำรกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง และ
ทุกช่องทำง ได้แก่ เคำน์เตอร์ธนำคำร Teller Payment, ATM Payment Internet และ Mobile Banking 
เพ่ือเข้ำบัญชีที่เปิดไว้ในข้อ 1. 
 4. จะได้รับเอกสำรหลังจำกท ำธุรกรรมช ำระเงินกับธนำคำรกรุงไทยฯ ในช่องทำงต่ำง ๆ แล้ว ใช้เป็น
หลักฐำนในกำรรับเงินของส่วนรำชกำร โดยส่วนรำชกำรผู้รบัเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ช ำระ
เงินต้องกำรใบเสร็จรับเงินให้แจ้งควำมประสงค์มำยังส่วนรำชกำรเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ช ำระเงิน
ต่อไป  
 
          5. ทุกสิ้นวัน...  
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 5. ทุกสิ้นวันท ำกำร 
 -ให้ Company User Maker ตรวจสอบข้อมูลกำรรับเงินแต่ละรำยกำรจำกรำยงำนกำรรับช ำระเงิน
ระหว่ำงวัน  (Receivable Information Online)  กับ รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี                     
(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Online ใหถู้กต้องครบถ้วน  
 6. ในวันท ำกำรถัดไป 
 -ให้ Company User Makerตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งจำกรำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงิน 
ของส่วนรำชกำร (Receivable Information Download) ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Online 
 7. ให้ส่วนรำชกำรเก็บรักษำรำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร (Receivable 
Information Download) เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรรับเงินและส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำม)ี ไว้ให้ส ำนักงำน 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
 

การนาเงินส่งคลัง 
 1. ให้น ำเงินส่งคลังผ่ำนระบบKTB Corporate Online(GFMIS) ส ำหรับบัญชีเพ่ือกำรรับเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 2. กำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังผ่ำนระบบKTB Corporate Online ในระยะแรกให้ใช้ส ำหรับ       
กำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
 3. ให้ Company User Makerและ Company User Authorizer ท ำรำยกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำก
คลังผ่ำนระบบKTB Corporate Online โดยเลือกหมำยเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่เปิดไว้ พร้อมทั้งระบุประเภท
และจ ำนวนเงินที่จะน ำส่งคลังหรือฝำกคลัง และโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของกรมบัญชีกลำงหรือส ำนักงำนคลังจังหวัดเพ่ือรับเงินของหน่วยงำนภำครัฐ แล้วแต่กรณี  
 4. เมื่อท ำรำยกำรแล้วเสร็จให้ Company User Makerพิมพ์หน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จจำกระบบ
KTB Corporate Online เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง 
 5. ทุกสิ้นวันท ำกำร ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังผ่ำนระบบ       
KTB Corporate Online จำกเอกสำรที่พิมพ์จำกหน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ กับรำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหว
ทำงบัญชี (e-statement/Account Information) ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Onlineให้ถูกต้องตรงกัน 
 6. ให้เก็บรักษำหลักฐำนในกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังที่เรียกจำกระบบKTB Corporate Online ไว้
ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป  
 
 
 
 
 
 
           /กระบวนกำร...
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กระบวนการรับเงินด้วยแบบใบแจ้งการช าระเงิน (pay in) และ 

การน าเงินส่งคลังผ่านระบบKTB Corporate Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  /ขั้นตอน..

 

ผู้รับบริกำรช ำระเงินโดยใช้
แบบใบแจ้งกำรชำระเงิน (Pay 

in) 
 

 

ทุกสิ้นวันเรียกรำยงำนจำก
ระบบ KTB Corporate 

Online เพ่ือตรวจสอบเงินเข้ำ
บัญชีธนาคาร 

 

 

บันทึกรำยกำรจัดเก็บ(RA) 
(นส.01) ในระบบ 

GFMIS 
 

เ 

เรียกรำยงำนกำรน ำส่งเงิน 
(R1) (นส.02-1) 
จำกระบบGFMIS 

 

 

บันทึกรำยกำรน ำเงินส่งคลัง 
ผ่ำนระบบ KTB Corporate 

Online 
 

 

วันท ำกำรถัดไปเรียกรำยงำน 
จำกระบบ KTB Corporate 

Online 
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       ขั้นตอน     เอกสาร 
1.รับช ำระเงิน           - แบบใบแจ้งกำรช ำระเงิน (Pay in) 
            - ส ำเนำใบ pay in จำกธนำคำร 
2.ทุกสิ้นวันท ำกำร เรียกรำยงำน         1. รำยงำนกำรรับช ำระเงินระหว่ำงกัน 
จำกระบบ KTB Corporate Online        (Receivable information Online) 
เพ่ือตรวจสอบ           2. รำยงำนสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี 
            (e-statement / Account information) 
            (เพ่ือตรวจสอบเงินเข้ำบัญชี) 
            - Company User Maker ลงนำมตรวจสอบ 
3.บันทึกรำยกำรจัดเก็บเงิน(RA)         -รำยงำนกำรจัดเก็บเงิน (เอกสำรประเภท RA) 
ใช้ นส.01 ในระบบ GFMIS         Dr. เงินฝำกธนำคำรเพ่ือน ำส่งคลัง 1101020601 
        Cr. รำยได.้..............4XXXXXXX  
 
4. วันท ำกำรถัดไป เรียกรำยงำนจำก       -รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร 
ระบบ KTB Corporate Online          (Receivable information download) 
            ใช้เป็นหลักฐานในการรบัเงิน 
5. บันทึกรำยกำรน ำเงินส่งคลังในระบบ        -พิมพ์หน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ 
KTB Corporate Online          ใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลัง 
            -รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรอนุมัติ 
            (Transaction history) 
6. เรียกรำยงำนกำรน ำเงินส่งคลัง         -รำยงำนกำรน ำเงินส่งคลัง (เอกสำรประเภท R1) 
จำกระบบ GFMIS          Dr. พักเงินน ำส่ง          1101010112 
              Cr. เงินฝำกธนำคำรเพ่ือน ำส่งคลัง 
1101020601  
 
7. ทุกสิ้นวันท ำกำร หลังน ำเงินส่งคลัง        - รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี 
เรียกรำยงำนจำกระบบ          e-statement / Account information) 
KTB Corporate Online          (เพ่ือตรวจสอบกำรโอนเงิน ออกจำกบัญชี) 
            -Company User Maker ลงนำมตรวจสอบ 
8. ตรวจสอบกำรน ำเงินส่งคลังผ่ำนระบบ        - เอกสำรหน้ำจอ กำรพิมพ์รำยกำรส ำเร็จ (ข้อ 5) 
กับ 
KTB Corporate Online          - รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี 
            (e-statement / Account information)(ข้อ 7) 
            -Company User Maker ลงนำมตรวจสอบ 
9. เก็บรักษำหลักฐำนทั้งหมดที่จัดเก็บ 
และน ำเงินส่งคลังไว้ให้ส ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 

 

1.ให้ส่วนรำชกำรที่มีบัญชีเงินฝำกธนำคำรกับธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับรับเงิน
งบประมำณ    ที่ขอเบิกจำกคลัง ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินละกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 ขอเปิดใช้บริกำรโอนเงินส ำหรับบัญชีเงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวกับธนำคำรกรุงไทยฯ ผ่ำนระบบ
ธนำคำร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ส ำหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงำนรำชกำร (KTB Corporate Online)  

2. กำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงินผ่ำนระบบ KTB Cororate 
Online ให้ใช้ส ำหรับกรณี ดังนี้ 

    2.1 เงินสวัสดิกำร ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียนบุตร และค่ำรักษำพยำบำล 
    2.2 ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

นอกเวลำรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำตอบแทนกำรสอบ ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร เป็นต้น 

     2.3 เงินยืมรำชกำรตำมสัญญำกำรยืมเงิน 
3. ส ำหรับบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ใช้บัญชีเงินฝำกธนำคำร ดังนี้ 
    3.1 กรณีเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร ในหน่วยงำน ให้โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรที่ใช้ส ำหรับรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือค่ำตอบแทน แล้วแต่กรณี 
     3.2 กรณีเปน็บุคลำกรต่ำงสังกัดหรือบุคคลภำยนอก ให้โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมที่ผู้มี

สิทธิรับเงินแจ้งควำมประสงค์ไว้ 
4. ในกำรเริ่มด ำเนินกำรจ่ำยเงินฝ่ำยระบบ KTB Corporate online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้

ส่วนรำชกำรจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB corporate online 
ตำมท่ีก ำหนด  และน ำรำยละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรในแบบ
ดังกล่ำวมำจัดท ำเป็นทะเบียนคุมกำรโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลส ำหรับกำรโอนเงินต่อไป  

5 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจำกส่วนรำชกำร ให้ขอเบิกเงินจำกคลังเพ่ือเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรตำมข้อ 1 และให้ด ำเนินกำรโอนเงินเต็มจ ำนวนตำมสิทธิเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงิน
ผ่ำนระบบ KTB Corporate online และเม่ือกำรโอนเงินส ำเร็จ ระบบจะมีกำรส่งข้อควำมแจ้งเตือนผ่ำน
โทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตำมเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ผู้มี
สิทธิได้แจ้งไว้ 

 กรณีท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตำมแบบค ำขอเบิกเงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทน หรือสัญญำกำรยืม
เงิน  
เมื่อได้รับโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรจำกส่วนรำชกำรแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงลำยมือชื่อรับเงินในแบบ 
ค ำขอเบิกเงินดังกล่ำวอีก 

6. ให้ใช้รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report Transaction 
History) ที่ได้จำกระบบ KTB Corporate Online เป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย 

 
          /7. ทุกสิ้นวัน... 
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7. ทุกสิ้นวันท ำกำร ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินโดยวิธีกำรโอนผ่ำนระบบ KTB 

Corporate Online เพ่ือเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรำยกำรจำกรำยงำนสรุปผลกำรโอน
เงิน Detail Report และ Summary Report/Transaction History) รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี 
(F-Statement / Account Information) ที่เรียกว่ำจำกระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลใน
ทะเบียนคุม 
กำรโอนเงินตำมข้อ 4 ให้ถูกต้องตรงกัน 

 8. กรณีเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงิน 
เข้ำบัญชีผิดรำย โอนเงินไปเกินกว่ำจ ำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ เป็นต้น ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรเรียกเงินคืน 
เป็นเงินสดและน ำเงินส่งคลัง ถ้ำน ำส่งก่อนสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรน ำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้ำ
น ำส่งภำยหลังสิ้นปีงบประมำณให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน ยกเว้นค่ำ
รักษำพยำบำลให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 9. ส ำหรับวธิีปฏิบัติทำงบัญชีให้ถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชีในกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 10. วธิีปฏิบัติอื่นท่ีมิได้ก ำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติ
ได้ 
ให้ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          /หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                ว.36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559            เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็น
ต้นไป 

               ว.103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559          เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 
 
   

 
 
                                                                                                                                                          

            
            
            

                                                                                                              สมัคร
ขอใช้ 

                                                                                                                บริกำร 
                                                                                                                 KTB 
    เต็มจ ำนวน                           Corporate 

Online 
 

ใช้บัญชีส ำหรับรับ      ไม่ต้องลงลำยมือช่ือรับเงิน                                                                                   Bulk 
Payment 
    เงินเดือน           ในแบบค ำขอเบิกเงินใดๆ                                  สิ้นวันท ำกำรที่โอนเงิน   
    ค่ำจ้ำง                                                                                   
 ค่ำตอบแทน 

                      ครั้งแรก                         เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 
 
 
 
 
 
         

            Indirect Payment GFMIS 
 
 
 
          /หลักเกณฑ์... 

 

ข้าราชการ 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่ม/ีลดลง 

บัญชีเงินฝำก
ธนำคำร 

ของข้ำรำชกำร 

 

1. ค่ำเล่ำเรียนบุตร 
2.. ค่ำตอบแทน 
   ค่ำเบี้ยประชุม  ค่ำเช่ำบ้ำน  OT    

ค่ำตอบแทน คกก. ค่ำตอบแทน 
กำสอบ ค่ำสมณำคณุวิทยำกร เปน็ต้น 

3. เงินยืมรำชกำร 

 
 

ธนาคารกรุงไทย   

(คา่ธรรมเนียม) 
 

 

  
 
ส่วนราชการ 

PromptPay 

SMS 
e-mail 

รายงานสรุป  
การโอนเงิน 

 

KTB 
Corporate 

online 

แบบส่งข้อมูล 
การรับโอนเงิน 

ผ่านระบบ 

KTB Corporate 
online 

ข้อมลูผู้ ใช้สิทธิ 
และบญัชีเงินฝาก 

 

ทะเบียนคุมกำรโอนเงิน 
ในระบบ Computer  

เพื่อใช้ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 

 

บญัชีเงินฝาก 

ธนาคาร 
สว่นราชการ 

 

 
 

ธนาคารกรุงไทย    
 

 

1 

2 

3 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร 
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             ว.36 ลงวันที่ 8 เมษำยน 2559            เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป 
             ว.103 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2559          เริ่ม 1 ตุลำคม 2559 
 
   

 
 
                                                                                                                                                          

            
            
            

                                                                                                            สมัครขอ
ใช้ 

                                                                                                              บริกำร 
                                                                                                               KTB 
    เต็มจ ำนวน                         Corporate 

Online 
 

          ไม่ต้องลงลำยมือช่ือรับเงิน                                                                                 Bulk 
Payment 
               ในแบบค ำขอเบิกเงินใดๆ                                  สิ้นวันท ำกำรที่โอนเงิน   
                                                                                      
  

                                                         เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 
 
 
 
 
 
         

            Indirect Payment GFMIS 
 
 
 
             /ขั้นตอน... 
 

เจ้าหน้ี
บุคคลภายนอก 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่ม/ีลดลง 

 
บัญชีเงินฝำกธนำคำร 

ของบุคคลภำยนอก 

 
 

เงินประเภท 
อื่น ๆ 

ธนาคารกรุงไทย   

(คา่ธรรมเนียม) 
 

 

  
 
ส่วนราชการ 

PromptPay 

SMS 
e-mail 

รายงานสรุป  
การโอนเงิน 

 

KTB 
Corporate 

online 

แบบส่งข้อมูล 
การรับโอนเงิน 

ผ่านระบบ 

KTB Corporate 
online 

ข้อมลูผู้ ใช้สิทธิ 
และบญัชีเงินฝาก 

 

ทะเบียนคุมกำรโอนเงิน 
ในระบบ Computer  

เพื่อใช้ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 

 

บญัชีเงินฝาก 

ธนาคาร 
สว่นราชการ 

 

 
 

ธนาคารกรุงไทย    
 

 

1 

2 

3 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการจ่ายเงิน 
ขั้นตอนการจ่ายเงิน e-Payment 

 
    - ส่งใบส ำคัญเบิกจ่ำย ให้กลุ่มกำรเงินฯ ได้แก่ ค่ำตอบแทน, ค่ำเล่ำเรียน
บุตร 
      ค่ำรักษำพยำบำล, ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรฯ, ค่ำเช่ำบ้ำน, ค่ำ OT  
      ค่ำเดินทำงไปรำชกำร, เงินยืมรำชกำร, ค่ำซื้อทรัพย์สิน จ้ำงท ำของ 
      ที่มวีงเงินต่ ำกว่ำ 5,000 บำท  
 
    - เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบใบส ำคัญ ควำมถูกต้อง ครบถ้วน/ 
      เอกสำรขอเบิก 
    - วำงเบิกเงินในระบบ GFMIS (วำง ขบ.)  
 
 
     
    - กรมบัญชีกลำงโอนเงินในงบประมำณเข้ำบัญชีของส่วนรำชกำร  
    
     
     
     
    - เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องท ำกำรตรวจสอบรำยกำรขอเบิกกับเงินท่ี  
                                 กรมบัญชีกลำงโอนเข้ำมำในบัญชีเงินในงบประมำณ เมื่อ
ถูกต้องตรงกัน                 แลว้จึงขออนุมัติหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือท ำกำรจ่ำยเงิน
แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  
 
 
     
    - หัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติให้เบิกจ่ำยแก่ผู้มีสิทธิได้  
 
 
 
      
    - ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมข้อมูลกำรเบิกจ่ำย ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล  
      จ ำนวนเงิน บัญชีธนำคำร เลขบัญชี รำยกำรจ่ำยเงิน  
    - คีย์กำรจ่ำย ในระบบ KTB  
 

          /แนวกำร... 

 
 

ผู้มีสทิธิแจ้งขอรับเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบใบส าคญั 

กรมบญัชีกลางโอนเงิน
เข้าบญัชีสว่นราชการ 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบยอดเงินโอน 

 

หวัหน้าสว่นราชการ
อนมุตัิให้เบิกจา่ยได้ 

 

เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบข้อมลู 
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แนวการตรวจสอบการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดแนวกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ ดังนี้  
 ก. ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0409.3/ว 374 ลงวนัที่ 22 กันยำยน 2559 เรื่อง แนวกำร
ตรวจสอบภำยในส ำหรับกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ข. หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0409.3/ว 338 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวกำร
ตรวจสอบภำยในส ำหรับกำรรับเงนิและน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนว กำร
ตรวจสอบภำยในส ำหรับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับ  
ได้ก ำหนด สรุปได้ดังนี้  
1. การตรวจสอบการเปิดใช้บริการ ได้แก่  
 1.1 ด้ำนกำรจ่ำยเงิน ตรวจสอบว่ำมีกำรขอเปิดใช้บริกำรโอนเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ โดยตรวจสอบหลักฐำนกำรขอเปิดใช้บริกำร เช่น ใบค ำขอ ใช้บริกำร หลักฐำน
กำรเสนอ/ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจเกี่ยวกับกำรขอเปิดใช้บริกำรเป็นต้น  
 1.2 ด้ำนกำรรับเงินและน ำเงินส่งคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ตรวจสอบดังนี้ 
      1) ตรวจสอบกำรเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรและกำรสมัครขอใช้บริกำรรับและน ำเงินส่งคลัง (Bill 
Payment และ GFMIS) ว่ำมีหลักฐำนถูกต้องเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือไม่ เช่นประเภทบัญชี ชื่อ
บัญชีหลักฐำนกำรเสนอ/ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร เป็นต้น  
     2) ให้สอบทำนเอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งและกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ เช่น ผู้ท ำ
รำยกำร (User) ผู้อนุมัติรำยกำร (Authorizer) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ว่ำเหมำะสมและกำร 
ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้ในระบบว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด (หนังสือ ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 
กันยำยน 2559 และตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560)  
2. การตรวจสอบการควบคุมการใช้ระบบ ได้แก ่ 
 1) ตรวจสอบว่ำมีกำรควบคุมกำรใช้ระบบอย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องหรือไม่ เช่น กำรก ำหนดตัวบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มี สิทธิเข้ำใช้
งำน กำรก ำหนด และกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือใช้งำนระบบ กำรก ำหนดสิทธิสอดคล้อง กับกำร
อนุญำตหรือกำรมอบอ ำนำจกำรก ำหนดรหัสและกำรเก็บรักษำรหัส  
 2) สอบทำนกระบวนกำร/วิธีกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ รำยกำร 
(ผู้ท ำรำยกำร ผู้อนุมัติรำยกำร และผู้ดูแลระบบ) ซึ่งมีกำรโยกย้ำย เกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออก โดยสอบ
ทำนว่ำมีกระบวนกำร/วิธีกำรที่ชัดเจนและด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และหรือทดสอบว่ำมีกำรยกเลิก สิทธิ
บุคคลดังกล่ำวจริงตำมกระบวนกำร/วิธีกำรที่ก ำหนดนั้น  
3. การตรวจสอบการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่  
 1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรรับเงิน โดยทดสอบรำยกำรรับเงินที่ปรำกฏในรำยงำน ทีไ่ด้จำก
ระบบ (เช่น รำยงำนกำรรับช ำระเงินระหว่ำงวัน รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร เป็นต้น)  
 
           /ว่ำถูกต้อง... 
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ว่ำถูกต้องตำมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งค่ำปรับ แบบยื่นช ำระค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงิน (ถ้ำมี) เป็นต้น  
 2) ตรวจสอบกำรน ำส่งเงินว่ำมีกำรน ำส่งเงินครบถ้วน ถูกต้อง เช่น  
     - ตรวจสอบเอกสำรหน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จจำกระบบ KTB Corporate Online ที่ใช้
ประกอบเป็นหลักฐำนในกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง กับเอกสำรประกอบกำรรับเงิน เช่น ส ำเนำ 
ใบเสร็จรับเงิน ส ำเนำสลิปกำรรับเงินที่ออกจำกเครื่อง EDC เป็นต้น กับรำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี 
(e – Statement/Account Information) ว่ำจ ำนวนเงินรับมีกำรน ำส่งเงินถกูต้อง ครบถ้วนตรงกัน  
     - ตรวจสอบกำรน ำส่งเงินในระบบ GFMIS ว่ำถูกประเภทของรำยได้หรือไม่ เช่น เงินรำยได้แผ่นดิน 
เงินฝำกคลัง เป็นต้น โดยตรวจสอบรำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 
(ZRP_KCB_002) ตำมหนังสือ ที่ กค0410.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2559 เรื่อง วิธีกำรเรียกรำยงำน 
น ำส่งเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS กับเอกสำรใบแจ้งกำรช ำระเงิน ส ำเนำ 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น  
    – ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีกำรน ำเงินส่งคลังเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ และ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทำง 
บัญชีในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB 
Corporate Online) เป็นต้น  
4. การตรวจสอบการจ่ายเงิน ได้แก่  
 1) หน่วยรับตรวจได้มีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินโดยวิธีกำรโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
จำกรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary / Transaction History ) รำยกำร สรุป
ควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี(E-statement / Account Information ) ในทุกสิ้นวันท ำกำรหรือไม่  
 2) ผู้ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมข้อ 1) ต้องไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้โอนเงิน  
 3) หัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ควบคุมงำนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงำนจ่ำยเงิน (ถ้ำมี) ได้มี กำร
ก ำกับดูแลหรือสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผู้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย ผู้ท ำหน้ำที่โอนเงิน และ
ผู้ตรวจสอบรำยงำนสรุปต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือไม่  
 4) กรณีเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ 
ตรวจสอบว่ำกำรโอนเงินคลำดเคลื่อนทุกรำยกำรดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรเรียกเงินคืนและน ำส่งคลังโดยถูกต้อง 
ครบถ้วน มีกำรน ำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือน ำส่งเงินเป็นรำยได้แผ่นดินแล้วแต่กรณีตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่
ก ำหนด หรือไม่ ทั้งนี้หำกควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ให้สอบสวนหำสำเหตุและแนวทำงปรับปรุง
ป้องกัน หรือ หำกหน่วยรับตรวจมีมำตรกำรปรับปรุง ให้ติดตำมควำมคืบหน้ำและผลกำรปรับปรุงป้องกันว่ำ 
ได้ผลดีหรือไม่อย่ำงไร  
 
 
 
 
 
          /5 สรุปขั้นตอน..... 
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5. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและความเสี่ยง ได้ดังนี ้ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ควำมเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง  

1.กำรเปิดใช้บริกำร  1.ไม่ก ำหนดหรือมอบหมำยผูม้ีสิทธิ
เข้ำ ใช้งำนระบบอย่ำงเหมำะสมหรือ
ตำมหลักเกณฑ์/ข้อก ำหนด 
2.ไม่ผ่ำนกำรอนุมัตหิรือเห็นชอบ
อย่ำงถูกต้องจำกผู้มีอ ำนำจ  

1 .ไม่ทรำบเกี่ยวกับหนังสือ 
 กระทรวงกำรคลังที่ให้ถือปฏิบัต ิ
2.ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปฏบิัติที่ดีในการ
ก าหนด/มอบหมายผู้มีสทิธิเข้าใช้งานท่ี
เหมาะสมเป็นต้น 

3.ฝ่ำฝืน/ละเลยปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ฯ ที่
ก ำหนด 

2. กำรจ่ำยเงิน 1. จ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมประเภท/
รำยกำรที่ก ำหนด 
2.โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรไม่
ถูกต้องครบถ้วน 
3. โอนเงินเข้ำบญัชีไมไ่ด ้
4. โอนเงินโดยทุจรติหรือโดยผูไ้มม่ี
อ ำนำจหน้ำที่รับผดิชอบหรือโดยผูไ้ม่มี
สิทธิเข้ำใช้งำน 
5.ไม่มีหลักฐำนแบบแจ้งข้อมูลกำรรับ
เงินโอนผ่ำนระบบ 
6.ไม่มีรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงินที่ได้
จำกระบบเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย หรือไม่
ปรำกฏรำยกำรโอนเงินในรำยงำนต่ำงๆ
ที่ได้จำกรระบบ 

1. ไม่ทรำบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ให้
ถือปฏิบัต ิ
2.ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปฏบิัติที่ดีในกำร
ก ำหนด/เก็บรักษำ/เปลีย่นแปลงรหัสผู้ใช้งำนหรือ
รหัสผ่ำน 
3.ฝ่ำฝืน/ละเลยปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
หรือตำมหลักปฏบิัติที่ด ี
4.มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมช ำนำญ
ในกำรปฏิบัตติำมหลักเกณฑ ์
5.ผู้ปฏิบัติงำนขำดกำรสอบทำนควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
6.ขำดกำรสอบทำนและอนุมตัิรำยกำรก่อนกำร
จ่ำยเงินโดยผู้บังคับบญัชำหรือผูค้วบคุมท่ีไดร้ับ
มอบหมำย 
7.ขำดกำรปรับปรุงข้อมูลของผู้มสีทิธิรับเงินให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. กำรตรวจสอบ ณ สิ้น
วัน 

1. ไมม่ีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินทุกสิ้น
วันท ำกำรตำมที่หลักเกณฑ์ฯ ก ำหนด 
2.มีกำรตรวจสอบโดยผูม้ีคณุสมบตัิหรือ
สถำนะท่ีไม่เหมำะสมหรือขำดควำมเป็น
อิสระ (เช่น ตรวจสอบโดยผู้ท ำหนำ้ที่
โอนเงิน) 
3.มีกำรตรวจสอบโดยวิธีปฏิบตัิที่ไม่
ถูกต้องเหมำะสมหรือก ำหนดวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีไม่ถูกต้องชัดเจน 

1. ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ฯที่ก ำหนด 
2. มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์ฯ 
3. ขำดกำรสอบทำนหรือติดตำมก ำกับดูแลโดย
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ควบคุมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 

4.กำรแก้ไขข้อ
คลำดเคลื่อนในกำร
จ่ำยเงิน 

ไม่ปฏิบตัิตำมหลักเกณฑฯ์ ที่ก ำหนด
หรือปฏิบัตคิลำดเคลื่อน 

1. ฝ่ำฝืน/ละเลยกำรปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่
ก ำหนด 
2. มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนขำดควำมช ำนำญใน
กำรปฏิบัตติำมหลักเกณฑฯ์ 
3.ขำดกำรสอบทำนหรือติดตำมก ำกับดูแลโดย
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ควบคุมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

          /ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี ้ผู้ตรวจสอบภำยในควรพิจำรณำขั้นตอน วิธีปฏิบัติหรือควำมเสี่ยงบำงประกำรว่ำ อำจไม่มี
ผลกระทบควำมเสียหำยที่มีนัยส ำคัญ หรือมีข้อจ ำกัดในกำรหำหลักฐำนประกอบกำรตรวจสอบที่ได้จำกระบบ 
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในกำรบังคับใช้ของหลักเกณฑ์ฯ ซึ่ง
ควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบหรือก ำหนดประเด็นที่คำดว่ำจะมีข้อตรวจพบ
ที่ส ำคัญ 
6. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 จำกควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เมื่อน ำมำพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบไว้ในแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ อำจก ำหนดได้ตำมตัวอย่ำง ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

(1)เพ่ือให้ทรำบว่ำ กำรจ่ำยเงินโดยโอนเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 
กันยำยน 2559 

ทั้งนี้ อำจระบุรำยละเอียดของวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มข้อควำมหรือข้อ
ย่อยในวัตถุประสงค์ เช่น มีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิอย่ำงถูกต้อง มีหลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นต้น 

(2) เพ่ือให้ทรำบว่ำ กำรจ่ำยเงินโดยโอนเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online มีกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทั้งนี้ อำจระบุรำยละเอียดของวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มข้อควำมหรือข้อ
ย่อยในวัตถุประสงค์ เช่น มีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน ณ สิ้นวัน อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึง
ข้อมูลหรือใช้งำนระบบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เป็นต้น 

(3) เพ่ือให้ทรำบปัญหำอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินโดยโอน
เงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
(1) รำยกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทน และเงินยืมรำชกำรตำมสัญญำกำรยืมเงิน  

ประจ ำเดือน.......พ.ศ........ 
(2) กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรขอเปิดใช้บริกำรโอนเงิน และกำรโอนเงิน 
ทั้งนี้ อำจระบุรำยลเอียดของขอบเขตกำรตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มข้อควำมหรือข้อย่อยใน

ขอบเขตกำรตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียนบุตร ค่ำรักษำพยำบำล 
ตรวจสอบรำยกำรเงินยืมรำชกำรตำมสัญญำกำรยืมเงิน ได้แก่ โครงกำรจัดฝึกอบรม/สัมมนำ ตรวจสอบขั้นตอน
กำรก ำหนดตัวบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำน และกำรตรวจสอบรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน เป็นต้น 
7. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ เพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้สำมำรถสรุปผลกำร
ตรวจสอบได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยในเบื้องต้น ควรมีวิธีกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
     7.1 มีกำรขอเปิดใช้บริกำรโอนเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online อย่ำงถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ โดย
ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอเบิกใช้บริกำร เช่น ใบค ำขอใช้บริกำร หลักฐำนกำรเสนอ/ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจเกี่ยวกับ
กำรขอเปิดใช้บริกำร เป็นต้น 
 
           /7.2 มีกำร... 
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      7.2 มีกำรควบคุมกำรใช้ระบบอย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีที่ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น กำรก ำหนดตัวบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำน กำร
ก ำหนดและกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือใช้งำนระบบ กำรก ำหนดสิทธิสอดคล้องกับกำรอนุญำตหรือ
กำรมอบอ ำนำจกำรก ำหนดรหัสและกำรเก็บรักษำรหัส เป็นต้น 
     7.3 มีกำรโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินอย่ำงถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบจำกเอกสำร ดังนี้ 
           7.3.1 แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ 
  7.3.2 หลักฐำนกำรจ่ำย (เช่น รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน แบบค ำขอเบิกเงินสวัสดิกำร
ค่ำตอบแทนหรือสัญญำกำรยืมเงิน เป็นต้น) 
  7.3.3 ชื่อ เลขท่ีบัญชี และจ ำนวนเงินที่ได้รับโอนเงินถูกต้องตรงกับข้อมูลในเอกสำรหลักฐำน 
ตำม 7.3.1 และ 7.3.2 
  7.3.4 กำรโอนเงินเป็นไปตำมประเภทรำยกำรที่ก ำหนดไว้ 
  กรณีพบรำยกำรหรือเหตุกำรณ์ท่ีผู้ปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินโดยโอนเงินคลำดเคลื่อนให้
ประเมินจำกควำมถี่/ควำมย่อยครั้งที่เกิดขึ้น กำรเกิดข้ึนบ่อยครั้งจำกผู้ปฏิบัติงำนรำยเดิม ลักษณะควำม
ผิดพลำด จ ำนวนเงินที่คลำดเคลื่อน หำกมีสำระส ำคัญหรือมีสำเหตุที่ผิดปกติ ให้สอบถำมหำสำเหตุหรือขยำย
ขอบเขตกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 
 7.4 มีกำรควบคุมเก่ียวกับกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน ดังนี้ 
       7.4.1 หน่วยรับตรวจไดม้ีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินโดยวิธีกำรโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate 
Online จำกรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary / Transaction History) รำยกำร
สรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (E-Statement / Account Information) ในทุกสิ้นวันท ำกำรหรือไม่ 
      7.4.2 ผู้ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ตรวจสอบตำม 7.1 ต้องไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้โอนเงิน 
      7.4.3 หวัหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำ/ผู้ควบคุมงำนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงำนจ่ำยเงิน (ถ้ำมี) ได้มี
กำรก ำกับดูแลหรือสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผู้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย ผู้ท ำหน้ำที่โอนเงิน
และผู้ตรวจสอบรำยงำนสรุปต่ำง ๆ/ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือไม่ 
8. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงินให้ตรวจสอบว่ำกำร
โอนเงินคลำดเคลื่อนทุกรำยกำรดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรเรียกเงินคืนและน ำส่งคลังโดยถูกต้องครบถ้วน มีกำร
น ำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือน ำส่งเงินเป็นรำยได้แผ่นดินแล้วแต่กรณีตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ก ำหนดหรือไม่ 
ทั้งนี้หำกควำมคลำดเคลื่อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ให้สอบสวนหำสำเหตุและแนวทำงปรับปรุงป้องกัน หรือหำกหน่วย
รับตรวจมีมำตรกำรปรับปรุง ให้ติดตำมควำมคืบหน้ำและผลกำรปรับปรุงป้องกันว่ำ ได้ผลดีหรือไม่ อย่ำงไร 
หมายเหตุ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในควรประเมินควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ และวิธีกำรตรวจสอบในแผนกำรตรวจสอบและแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยน ำ
แนวกำรตรวจสอบนี้ไปปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
          /เอกสำร... 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงิน 
 1.รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงิน (Receivable Information download) 
หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ณ สิ้นวันท าการ 
 1.รำยงำนกำรช ำระเงินระหว่ำงวัน (Receive Information Online) 
 2. รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (E-statement/Account Information) 
หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบในวันท าการถัดไป 
 รำยงำนสรุปและรำยละเอียดกำรรับเงิน (Receivable Information Download) 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการน าเงินส่งคลัง 
 1.พิมพ์หน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ  (ท่ี กค 0414.3/ว 362 ลว. 13 กันยำยน 2562) 
หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ณ สิ้นวันท าการ 
 1.พิมพ์หน้ำจอกำรท ำรำยกำรส ำเร็จ (ท่ี กค 0414.3/ว 362 ลว. 13 กันยำยน 2562) 
 2.รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (E – statement/Account Information) 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการจ่ายเงิน 
1. แบบค ำขอ 
2. รำยงำนสรุปกำรโอนเงิน(Detail Report และ Summary Report/Transaction History) 

 

หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ณ สิ้นวันท าการ 
1. รำยงำนสรุปกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History 
2. รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (E – Statement/Account Information) 
3. ทะเบียนคุมกำรโอนเงิน 

(ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวนัที่. 1 กันยำยน 2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /กำรตรวจ... 
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                      กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง 
                              ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
แนวทางการควบคุมผู้มีสิทธิเบิกเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จัดท ำทะเบียนคุม ดังนี้ 
  1. เมื่อมีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำรงต ำแหน่งที่มีหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะโดยผู้มีอ ำนำจ 
     1)  จัดท ำบัญชีสรุปทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.1) และบัญชีรำยละเอียด
ทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.2) ส ำหรับต ำแหน่งที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
     2)  จัดท ำบัญชีสรุปทะเบียนต ำแหน่ง (แบบ ง.3) และบัญชีรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่ง  
(แบบ ง.4) ส ำหรับต ำแหน่งที่มิได้ก ำหนดให้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
     3)  จัดส่งแบบ ง.1 – ง.4 ให้กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงบประมำณ และ สพฐ. หน่วยงำน
ละ 1 ชุด ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2550 ข้อ 5 และข้อ 12 
  2. เมื่อข้ึนปีงบประมำณใหม่ จัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณส่งให้กรมบัญชีกลำง 
     ในปีงบประมำณ 2555 สพท. จัดท ำบัญชีถือจ่ำยส่ง สพฐ. จ ำนวน 3 ชุด ภำยในวันที่ 17 
ตุลำคม 2554 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ (ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4513 ลงวันที่ 26 กันยำยน 
2554) 

1) จัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2555 แยกเป็นรำยต ำแหน่ง ดังนี้ 

    - ต ำแหน่ง ผอ.สพท. 
    - ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 
    - ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิทยฐำนะอ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
(มีเฉพำะ สพป.) 

   - ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
   - ต ำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำ 
   - ต ำแหน่ง รอง ผอ.สถำนศึกษำ 
   - ต ำแหน่ง ครู 
  สพม.ที่มีหลำยจังหวัดในเขตเดียวกัน ให้แยกท ำข้อมูลเป็นรำยจังหวัด 
  สพป./สพม. ที่มีโรงเรียนหน่วยเบิก ให้แยกจัดท ำบัญชีถือจ่ำยฯ เป็นรำยหน่วยเบิก 

2) จัดท ำบัญชีสรุปกำรขอถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (โดยสรุปจำกบัญชีถือจ่ำยฯ ในข้อ 1) 

3) จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้เกษียณอำยุปกติ เกษียณอำยุก่อนก ำหนด ถึงแก่กรรม ลำออก 
ย้ำยไป สพป./สพม.อ่ืน 
           /3. จัดท ำ... 
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  3. จัดท ำบัญชีสรุปทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.1/ง.3) และบัญชีรำยละเอียด
ทะเบียน  ต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.2/ง.4) เพิ่มเติมระหว่ำงปี เมื่อมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะหรือย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ ส่ง สพฐ. พร้อมกับค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 
                     

  แผนผังที่ 1 การควบคุมผู้มีสิทธิเบิกเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
 
 

                                                           ค ำสั่ง                            ตำมมำตรำ 53 
 

 
                                                                                  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
                                             /แนวทาง... 

 

เงินวิทยฐำนะ เงินประจ ำต ำแหน่ง 
 

แบบ ง.1 แบบ ง.2 แบบ ง.3 แบบ ง.4 

 

 

บัญชีถือจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ................และบัญชีสรุปกำรขอถือจ่ำยประจ ำปี
.................. 

 

ส่ง สพฐ. 
 

 

สง่เบิกจา่ย 

ผอ.สพท. รอง ผอ. 
สพท. 

จนท.บริหำรสถำนศึกษำ          
(เฉพำะ สพป.) 

 
 

 

ศึกษำนิเทศก์ 

 

ผอ.สถำนศึกษำ 
 

รอง  ผอ.
สถำนศึกษำ 

 

คร ู

-ทะเบียนและรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งระหว่ำงปี(แบบ ง.1 ง.2 หรือ ง.3 ง.4 
-ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

 

ส่ง สพฐ. 
 

ส่งเบิกจ่ำย 
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แนวทำงควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย ดังนี้ 
 1. บัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะฯ ประจ ำปี 
 2. บัญชีสรุปกำรขอถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะฯ ประจ ำปี 
 3. บัญชีสรุปทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.1/ง.3) เพิ่มเติมระหว่ำงปี 
 4. บัญชีรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (แบบ ง.2/ง.4) เพิ่มเติมระหว่ำงปี และค ำสั่งที่
เกี่ยวข้อง 
 5. หลักฐำนแสดงกำรย้ำยสังกัด พักรำชกำร ถึงแก่กรรม ลำออก ลำอ่ืน ๆ เกินก ำหนดระยะเวลำได้รับ          
เงินวิทยฐำนะ 
 6. หนังสือสั่งกำรจำก สพฐ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินค่ำตอบแทน 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. จัดเก็บเอกสำร/ข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย 

2. ปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร/จำก สพฐ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/ค่ำตอบแทน 
ส ำหรับผู้ได้รับค ำสั่งรำยใหม่อย่ำงเคร่งครัด 

3. จัดท ำทะเบียนหรือเอกสำรควบคุมได้ว่ำผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะรำยใดยังมิได้
เบิกจ่ำยให้และรำยใดได้เบิกจ่ำยให้แล้วตั้งแต่เม่ือใด เพ่ือป้องกันมิให้เบิกจ่ำยซ้ ำซ้อนหรือตกหล่น 

4. กำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละเดือน ต้องจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินและแนบหลักฐำนประกอบกำรเบิก
จ่ำยเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 
    4.1 รำยละเอียดแบบแนบฎีกำกำรเบิกเงินวิทยฐำนะ รำยละเอียดกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
          - จ ำนวนเงินที่เบิกเท่ำกับยอดเบิกในเดือนก่อนเพ่ิม-ลดด้วยจ ำนวนที่ย้ำย ลำออก ลำเกิน
ก ำหนด เสียชีวิตระหว่ำงเดือน ซึ่งเดือนแรกของปีงบประมำณจะเท่ำกับบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะ
ประจ ำปี 
    4.2 กรณีเบิกเพ่ิมรำยใหม่แนบแบบบัญชีสรุปและบัญชีรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
(แบบ ง.1 ง.2) และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องของรำยที่เบิกเพ่ิม 
 5. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
    5.1 ท ำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
    5.2 บันทึกข้อมูลกำรเบิกในระบบ พิมพ์รำยงำนขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) 
    5.3 สอบทำนรำยงำนขอเบิกเงินคงคลัง กับรำยละเอียดแนบฎีกำเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติ 
รำยงำนขอเบิกเงินคงคลัง 
    5.4 ด ำเนินกำรอนุมัติในระบบ (ปลดบล็อก) 
    5.5 ตรวจสอบกำรอนุมัติเบิกของส ำนักงำนคลัง และกำรรับโอนเงินจำกคลัง จำกรำยงำนแสดง
รำยละเอียด 
สถำนกำรณ์เบิกจ่ำยเงิน (ZAP _RPT503) และ Bank statement 
    5.6 จัดท ำรำยละเอียดและขออนุมัติสั่งจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
          /แผนผัง... 



ฎีกำตกเบิก ฎีกำประจ ำเดือน 
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แผนผังท่ี 2 กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    /แนวปฏิบตัิ... 
 

 
- รำยละเอียดแนบฎีกำ 
- บัญชีรำยละเอียดทะเบียน     
  ต ำแหน่งรำยที่เพิ่ม – ลด 
- ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

กำรเบิกจ่ำยเงิน 

รับเงินเบิกจำกคลัง 

 

บันทึกกำรวำงเบิกในระบบ 

ขออนุมัติเบิก 

โอนเข้ำบัญชีรำยตัวของผู้มีสิทธิ 

 
- เงินเดือน 
- เงินวิทยฐำนะ 
- เงินประจ ำต ำแหน่ง 
- ค่ำตอบแทน 

 

ZAP_RPT_503 
 

Bank Statement 

ZINF_R09 
 

 

หลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกจ่ำยในระบบ 
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แนวปฏิบัติการตรวจสอบเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
 เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในแต่ละปีมีจ ำนวนมำก และเพ่ิมปริมำณสูงขึ้นทุกปีในขณะที่กรอบวงเงินงบประมำณงบบุคลำกรแต่ละปีมี
จ ำนวนจ ำกัด จึงเป็นควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ สำมำรถป้องกันมิให้
เกิดกำรรั่วไหลหรือเสียหำยแก่รำชกำร และมีกำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือ
สั่งกำร ดังนั้นจึง 
ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ ดังนี้ 

1. เพ่ือทรำบว่ำ สพท.ควบคุมผู้มีสิทธิเบิกเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง ได้ครบถ้วนถูกต้องตำม
ค ำสั่ง 

2. เพ่ือทรำบว่ำ สพท.มีระบบควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่งเหมำะสม
เพียงพอ 

3. .เพ่ือทรำบว่ำ สพท.เบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่งถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และ     
หลักเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก ำหนด 
 

 การตรวจสอบ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือทรำบว่ำ สพท.ควบคุมผู้มีสิทธิเบิกเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง ได้
ครบถ้วนถูกต้องตำมค ำสั่ง  
 วิธีการตรวจสอบ 

1. สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องว่ำมีกำรจัดท ำแบบ ง.1 ง.2 ง.3 ง.4 ครบถ้วน ทุกครั้งที่มี
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะหรือย้ำยไป
ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

           กรณีกำรจัดท ำให้สุ่มตรวจสอบข้อมูลในแบบ ง.1 ง.2 ง.3 และ ง.4 กับค ำสั่งที่เก่ียวข้องว่ำ
ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่ และส่งให้ สพฐ.ครบถ้วนทุกครั้งหรือไม่ 

- กรณีไม่จัดท ำเนื่องจำกเหตุผลใด หรือมีกำรท ำเอกสำรอ่ืนทดแทนหรือไม่อย่ำงไร และ
วิเครำะห์ว่ำเอกสำรที่จัดท ำสำมำรถใช้ควบคุมผู้มีสิทธิเบิกได้หรือไม่ได้อย่ำงไร 

2. ตรวจสอบว่ำมีกำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะประจ ำปี........ และบัญชีสรุปกำรขอ
ถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะประจ ำปี...... ถูกต้องหรือไม่โดย 
         - สุ่มตรวจสอบผู้มีรำยชื่อในบัญชีถือจ่ำยประจ ำปี มีค ำสั่งครบถ้วนถูกต้อง 
         - ตรวจสอบจ ำนวนผู้มีสิทธิแต่ละต ำแหน่งในบัญชีสรุปกำรขอถือจ่ำยประจ ำปีถูกต้องตรงกับ
จ ำนวนผู้มีสิทธิในบัญชีถือจ่ำยฯ ประจ ำปี 

3. ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้เกษียณอำยุปกติ/ก่อนก ำหนด ถึงแก่กรรม ลำออก ย้ำย 
กับค ำสั่ง/หลักฐำนที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือทรำบว่ำ สพท.มีระบบควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง    
เหมำะสมเพียงพอ 

     
         /วิธีกำร... 
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วิธีการตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบว่ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ได้รับเอกสำรเพ่ือใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน                  
วิทยฐำนะฯ และจัดเก็บเป็นระบบสะดวกต่อกำรค้นหำอ้ำงอิงครบถ้วน ดังนี้ 
      - บัญชสีรุปกำรขอถือจ่ำยฯประจ ำปี... และบัญชีถือจ่ำยประจ ำปี... 
      - บัญชสีรุปทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะและบัญชีรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ของผู้มีค ำสั่งเพ่ิมภำยหลังท ำบัญชีถือจ่ำยฯ ประจ ำปีแล้วพร้อมทั้งค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
      - หลักฐำนแสดงกำรย้ำยสังกัด พักรำชกำร ถึงแก่กรรม ลำออก และลำอื่น ๆ เกินก ำหนดเวลำ 
ที่จะได้รับเงินวิทยฐำนะ/ค่ำตอบแทน 
      - หนังสือสั่งกำรจำก สพฐ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/ค่ำตอบแทน 
 2. ตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงิน มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมหรือจัดท ำเอกสำรอ่ืนใดที่สำมำรถ
ควบคุมได้ว่ำผู้มีสิทธิรำยใดยังมิได้เบิกจ่ำยเงินให้และผู้มีสิทธิรำยใดเบิกจ่ำยเงินให้แล้ว ตั้งแต่เมื่อใด เพ่ือป้องกัน
กำรเบิกซ้ ำซ้อนหรือตกหล่น 
 3.ตรวจสอบว่ำกำรเบิกจ่ำยเงินมีหลักฐำนประกอบครบถ้วน ได้แก่ 
     -รำยละเอียดเบิกเงินวิทยฐำนะแนบฎีกำ 
     -บัญชีรำยละเอียดทะเบียนต ำแหน่งและวิทยฐำนะของรำยใดที่มีกำรเบิกเพ่ิมจำกเดือนก่อน 
     -ค ำสั่งหรือเอกสำรเกี่ยวข้องกับรำยกำรเบิกเพ่ิม-ลด 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือทรำบว่ำ สพป. เบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่งถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก ำหนด 
  
 วิธีกำรตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบจ ำนวนเงินตำมหลักฐำนกำรจ่ำยว่ำถูกต้องตรงกับรำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลัง 
2. กรณีเบิกจ่ำยปกติสุ่มตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินวิทยฐำนะ (หลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชี

รำยตัว) กับบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินวิทยฐำนะฯ ว่ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ จ ำนวนเงินถูกต้องตรงกัน 
 3. ตรวจสอบรำยที่มีกำรเบิกเพ่ิม หรือลดระหว่ำงเดือนกับค ำสั่งที่เกี่ยวข้องว่ำชื่อผู้มีสิทธิ จ ำนวนเงินที่
เบิกถูกต้อง 
 4. ตรวจสอบว่ำไม่มีกำรเบิกจ่ำยให้ผู้ทีถู่กสั่งพักรำชกำร ผู้ลำศึกษำ/ฝึกอบรม ลำป่วย ลำกิจ ลำคลอด
บุตรลำอุปสมบท ฯลฯ เกินก ำหนดเวลำตำมระเบียบฯ 
 5. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก ำหนด 
     5.1 เบิกจ่ำยเงินตกเบิกส ำหรับผู้เกษียณอำยุปกติ/เกษียณก่อนก ำหนดในวันที่ 1 ตุลำคม และผู้ถึง
แก่กรรมให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนพฤศจิกำยนของปีนั้น ๆ  
     5.2 จ ำนวนเงินตกเบิกถูกต้อง โดยเฉพำะผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐำนะ ได้เบิกจ่ำยตำมส่วนต่ำงของอัตรำ
เงินวิทยฐำนะใหม่กับอัตรำเดิม หำกเบิกทับซ้อนให้คืนเงิน 
     5.3 ตรวจสอบตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 
 
            
          /แนวทำง... 
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แนวกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรเงินในระบบ GFMIS 
  

 กำรวิเครำะห์รำยงำนกำรเงินในระบบ GFMIIS เป็นวธิีกำรตรวจสอบหนึ่งที่สำมำรถสะท้อนภำพกำร
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรเงินบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลกำรเงินบัญชีจำกรำยงำนใน
ระบบ GFMISมำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์รำยกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีภำครัฐ รวมทั้งกำรแปรควำมหมำย
ทำงกำรเงิน เพ่ือทรำบผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นข้อมูลในกำรก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือ/
แนะน ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรบริหำรงำนกำรเงินรวมทั้งกำรจัดท ำบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำมำรถใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนกำรเงินได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 กำรบริหำรงำนกำรเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แหล่งเงินส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 
นั่นก็คือ “เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ” ที่ได้รับจัดสรรและโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำนเพ่ือ
น ำไปใช้จ่ำยบริหำรงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ที่หน่วยงำนก ำหนด หน่วยงำนต้องมีระบบกำรควบคุมที่
เพียงพอและเหมำะสม มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนดทำงรำชกำร 
ตลอดทั้งควบคุมสินทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนจะสะท้อนให้เห็นจำกงบกำรเงินและรำยงำน
ทำงกำรเงินในระบบ GFMIS 
 ในปีงบประมำณ 2556 กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภำยในตรวจสอบควำมถูกต้องรำยงำน
กำรเงินของหน่วยเบิกจ่ำยเงิน ในกำรนี้หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จึงจัดท ำแนวกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรเงิน เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนแก่ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 
 1.แนวทำงกำรตรวจสอบดุลบัญชี บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้ำง และบัญชีที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทรำบงบทดลองมีดุลบัญชีปกติ ไม่มีบัญชีที่มียอดคงค้ำง และไม่มีบัญชีที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 

เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 - งบทดลอง 
 - รำยงำนแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่ำย(ZFI_RPT0029) 
 - บัญชีแยกประเภท (FBL3N) กรณีตรวจสอบหำสำเหตุ 
แนวการวิเคราะห์ 

1. ตรวจสอบงบทดลองในเดือนที่สุ่มตรวจ โดยตรวจสอบบัญชีแยกประเภททุกบัญชีเกี่ยวกับดุลบัญชี
ปกตแิละบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้ำงตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ดังนี้ 

 1.1 ดุลบัญชี ได้แก่ 
  บัญชีสินทรัพย์ขึ้นต้นด้วย 1  ยอดดุลปกติด้ำนเดบิต บัญชีหนี้สินขึ้นต้นด้วย 2 ยอดดุลปกติ 
ด้ำนเครดิต บัญชีทุนขึ้นต้นด้วย 3 ยอดดุลปกติด้ำนเครดิต บัญชีรำยได้ข้ึนต้นด้วย 4 ยอดดุลปกติด้ำนเครดิต 
บัญชีค่ำใช้จ่ำย ขึ้นต้นด้วย 5 ยอดดุลปกติด้ำนเดบิต ยกเว้น 
          /-บัญชีพัก... 
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 -บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ดุลบัญชีด้ำนเครดิต 
      -บัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (3101010101) ดุลบัญชีเป็นได้ท้ังด้ำนเดบิตแลเครดิต 
      -บัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมยกมำ (3102010101) ดุลบัญชีเป็นได้ท้ังด้ำนเดบิต
และเครดิต 
  -บัญชีสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด (3102010102) ดุลบัญชีเป็นได้ท้ังด้ำนเดบิตและ
เครดิต 
  -บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน – รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง (5210010112) ดุลบญัชี
เป็นได้ท้ังด้ำนเดบิตและเครดิต 
 1.2 บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้ำงในช่อง “ยอดยกไป” ได้แก่ 
  - บัญชีพักสินทรัพย์ (120xxxxxxx) 
  - บัญชีพักเงินน ำส่ง (1101010112) 
  - บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 
  - บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร – รำยได้รับแทนกัน (2101020106) 
  - บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน ำส่ง (2116010104) 
  - บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอน ำส่ง (21020101xx) 
  - บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย (5301010103) 
  - บัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย (5301010101) 
โดยตรวจสอบ ช่อง ยอดยกมำ เพื่อสำมำรถจ ำแนกข้อผิดพลำดได้ว่ำเป็นของเดือนปัจจุบันหรือเดือนก่อนและ
ตรวจสอบช่องยอดยกไป หรือ เรียกรำยงำนตำมค ำสั่งงำน ZFI_RPT0029 จำกเครื่อง GFMIS Terminal  
(หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2556 โดยระบุงวดให้ตรงกับงบทดลอง 
ของเดือนที่สุ่มตรวจ เช่น งบทดลองเดือนมีนำคม 2561 ให้ระบุงวดในกำรเรียกรำยงำนงวดที่ 6 ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวจะแสดงผลบัญชีที่ผิดดุลและบัญชีที่มียอดคงค้ำงมำให้โดย ไม่ต้องตรวจสอบจำกงบทดลอง 

2.เมื่อพบบัญชีแยกประเภทใดผิดดุลบัญชีหรือมีบัญชีที่มียอดคงค้ำง ให้เรียกบัญชีแยกประเภท 
(FBL3N)ของบัญชีนั่น ๆ มำตรวจสอบรำยละเอียดกำรบันทึกรำยกำรบัญชีในระบบ GFMIS เพ่ือหำสำเหตุ 

3.ตรวจสอบกำรใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมำะสมกับหน่วยงำน โดยตรวจสอบชื่อบัญชีแยก
ประเภทในงบทดลอง ว่ำมีชื่อบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนหรือไม่ เช่น 

1.1 บัญชีกลุ่มสินทรัพย์รำชพัสดุ เช่น บัญชีที่ดินรำชพัสดุบัญชีพักท่ีดินรำชพัสดุ บัญชีอำคำรรำช
พัสดุค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่เก่ียวข้องกับอำคำรรำชพัสดุเป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพำะ 
กรมธนำรักษ์เท่ำนั้น 

1.2 บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ Interface เช่น อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง Interface 
ครุภัณฑ์ Interface เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพำะมหำวิทยำลัยหน่วยงำนอิสระองค์กำรมหำชน ทุน
หมุนเวียนและส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ระบบ Interface เช่น กองทัพอำกำศกองทัพเรือและส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นต้น 

1.3 บัญชีกลุ่มสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญชีสินทรัพย์ โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพำะส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  เช่น กรมทำงหลวง กรม
ชลประทำน เป็นต้น 

.............................................               /2.แนวทำง... 
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 2. แนวทางวิเคราะห์บัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทรำบว่ำหน่วยรับตรวจบันทึกกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อทรำบว่ำหน่วยรับตรวจจัดท ำ งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรถูกต้อง ใช้ควบคุมเงินฝำก
ธนำคำรคงเหลือได้ 
 3.เพ่ือทรำบว่ำหน่วยรับมีกำรจัดท ำงบกระทบยอดเป็นประจ ำ ทุกบัญชีทุกเดือน 
 

เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
1. รำยงำนงบทดลองในระบบ GFMIS 

-กรณีตรวจตัดยอด ณ วันสิ้นเดือน ให้เรียกงบทดลองประจ ำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) 
-กรณีตรวจตัดยอดระหว่ำงเดือน ให้เรียกงบทดลองรำยวัน (ZGL_DEV_8000030) 

2. รำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำยในระบบ GFMIS 
 - ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  (FBL1N : Vender A) 
 - เจ้ำหนี้กำรค้ำ-ภำยนอก (FBL1N : Vender V) 
    โดยระบุสถำนะ “คงค้ำง” และก ำหนดโครงร่ำงโดยเลือกเพ่ิม “วันที่หักล้ำง” “กำรอ้ำงอิง” 

และ “คีย์กำรอ้ำงอิง 3”  
3. รำยกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกธนำคำร (Statement)  ณ วนัตรวจตัดยอด (กรณีต้องกำรตรวจสอบ- 

รำยกำรฝำก-ถอน ย้อนหลัง ให้ขอรำยกำรเคลื่อนไหวในช่วงที่ต้องกำรสุ่มตรวจด้วย) 
          4. เอกสำรที่จัดท ำโดยหน่วยรับตรวจ 
 -งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันตรวจตัดยอด 
 -รำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ (Manual) 
 

แนวการวิเคราะห์ 
          ประเด็นกำรวิเครำะห์ 

1. การบันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
1.1 วิเครำะห์กำรบันทึกกำรจ่ำยเงินเป็นปัจจุบันจำกรำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำย (FBL1N 

: Vender A และ Vender V) สถำนะคงค้ำง โดยตรวจสอบดังนี้ 
         1.1.1 รำยกำรที่ปรำกฏในแต่ละบรรทัด คือ รำยกำรเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
ที่ได้รับเงินแล้วยังมิได้บันทึกกำรจ่ำยเงินในระบบ และรำยกำรที่วำงเบิกแล้วยังไม่ได้รับเงินจำกคลัง โดยเงินนอ
งบประมำณจะปรำกฏประเภทเอกสำรเป็น “KN”  “KI” 
         1.1.2 ตรวจสอบรำยงำนช่อง “เลขเอกสำร” และช่อง “ว/ท เอกสำร” ของแต่ละบรรทัด
รำยกำรคือวันที่ที่วำงเบิกเงินจำกคลังของแต่ละรำยกำรขอเบิก รำยกำรใดปรำกฏวัน เดือน ปี ก่อนเดือนที่เรียก
รำยงำน วิเครำะห์ได้ว่ำมีกำรบันทึกจ่ำยเงินในระบบล่ำข้ำ ซึ่งอำจเกิดจำก 

        
 
        /- มีกำรจ่ำย... 
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 - มีกำรจ่ำยเงินแล้ว แต่บันทึกบัญชีจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นปัจจุบัน หรือ 
 -ยังไม่ได้จ่ำยเงินจึงไม่ได้บันทึกจ่ำย แสดงว่ำมีกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

 กรณีนี้ผู้ตรวจสอบสำมำรถตรวจสอบกับหลักฐำนกำรจ่ำยและรำยกำรจ่ำยเช็คของรำยกำรที่บันทึก
จ่ำยล่ำช้ำนั้น จะทรำบสำเหตุที่แท้จริงว่ำหน่วยงำนมีกำรบันทึกจ่ำยในระบบล่ำช้ำหรือมีกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำ 

1.1.3 นอกจำกกำรตรวจสอบตำมข้อ 1.1.2 อำจตรวจสอบได้อีกแนวทำงหนึ่ง คือตรวจสอบ
วันที่ ในช่อง “กำรหักล้ำง” เปรียบเทียบกับวันที่ช่อง “ว/ท เอกสำร” หำกช่วงเวลำห่ำงกันมำกวิเครำะห์ได้ว่ำมี
กำรบันทึกจ่ำยเงินในระบบล่ำช้ำ โดยตรวจสอบหำสำเหตุจำกหลักฐำนกำรจ่ำยและรำยกำรจ่ำยเช็คเช่นเดียวกับข้อ 1.1.2 

1.2 วิเครำะห์กำรบันทึกกำรจ่ำยเงินถูกต้องตำมจ่ำยจริง จำกรำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำย 
(FBL1N) รำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ (Manual) และเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมรำยงำนธนำคำร 
(Bank Statement) 
โดยตรวจสอบดังนี้ 

1.2.1 จำกรำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำย (FBL1N : Vender A และ V) ตรวจสอบ
รำยกำรขอเบิกแต่ละรำยกำร (เฉพำะเงินงบประมำณ โดยไม่รวมรำยกำรที่วำงเบิกแล้วยังไม่ได้รับเงิน) 
เปรียบเทียบกับรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ (Manual) ว่ำถูกต้องตรงกันทุกรำยกำรหรือไม่ 

1.2.2 ตรวจสอบยอดเงินรวมรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ (Manual) เท่ำกับยอด
คงเหลือเงินธนำคำรตำม Bank Statement หลังกำรปรับปรุงหรือไม่ 
                       ผลการวิเคราะห์ 
    -กรณีผลกำรตรวจตำมข้อ 1.2.1 ถูกต้องตรงกัน และข้อ 1.2.2 มียอดเท่ำกันวิเครำะห์ได้ว่ำมีกำร
บันทึกกำรจ่ำยเงินในระบบถูกต้องตำมจ่ำยจริง 

   -กรณีผลกำรตรวจสอบตำมข้อ 1.2.1 ไม่ถูกต้องตรงกัน และข้อ 1.2.2 มียอดเท่ำกันหรือไม่เท่ำกัน 
วิเครำะห์ได้ว่ำกำรบันทึกกำรจ่ำยเงินไม่ถูกต้อง (เว้นแต่ผลต่ำงของข้อ 1.2.1 เกิดจำกรำยกำรที่บันทึกกำร
จ่ำยเงินก่อนจำ่ยครบในกรณีที่เป็นฎีกำจำ่ยหลำยครั้ง และข้อ 1.2.2 มียอดเท่ำกัน ถือว่ำเป็นกำรบันทึกจำ่ยถูกต้อง) 
   -กรณีผลกำรตรวจสอบตำมข้อ 1.2.1 ถูกต้องตรงกัน แต่ข้อ 1.2.2 มียอดไม่เท่ำกันวิเครำะห์ใน
เบื้องต้นว่ำกำรบันทึกจ่ำยเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องหำสำเหตุ หำกผลต่ำงของข้อ 1.2.2 เป็นรำยกำรเงินอื่นที่มี
หน่วยงำนหรือบุคคลอ่ืนโอนเข้ำบัญชีธนำคำร ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรบันทึกกำรจ่ำยเงิน ถือว่ำมีกำรบันทึกจ่ำยเงิน
ถูกต้อง 
          1.3 จำกรำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำย นอกจำกวิเครำะห์กำรบันทึกจ่ำยว่ำมีควำมถูกต้องเป็น
ปัจจุบันหรือไม่แล้ว ยังสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำหน่วยงำนมีกำรบันทึกทยอยจ่ำยกรณีฎีกำหนึ่งมีกำรจ่ำยเงิน
หลำยครั้ง ดังนี้ 

1.3.1 จำกรำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรผู้ขำย (FBL1N) ให้ตรวจสอบรำยกำรขอเบิกในแต่
ละบรรทัดรำยกำรใดปรำกฏข้อมูล “PM” ในช่อง “ประเภท” และปรำกฏเลขตัดจ่ำย 47XXXXXXXX ในช่อง 
“เลขเอกสำร” แสดงรำยกำรนั้นมีกำรบันทึกจ่ำยแล้วบำงส่วน โดยจ ำนวนเงินที่ปรำกฏในรำยงำนคือยอดคง
ค้ำงของรำยกำรนั้น ๆ โดยเลขท่ีเอกสำรของรำยกำรดังกล่ำว ให้ดูที่ช่อง “คีย์กำรอ้ำงอิง 3” 

1.3.2 น ำเลขท่ีเอกสำรขอเบิกที่ได้ตำมข้อ 1.3.1 ไปตรวจสอบจำกรำยงำนสรุปรำยกำรขอ
เบิก  จะทรำบจ ำนวนเงินขอเบิกของรำยกำรขอเบิกนั้น และเมื่อน ำยอดคงค้ำงตำมรำยงำน FBL1N มำหักออก 
ผลลัพธ์คือจ ำนวนเงินเงินที่ได้บันทึกจ่ำยแล้ว 
       /***ผลกำร... 
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 ***ผลกำรวิเครำะห์กำรบันทึกกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS จะสนับสนุนเกณฑ์กำรประเมิน 
เรื่องรำยงำนกำรเงินถูกต้อง 

2.กำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรถูกต้องตำมกรมบัญชีกลำงก ำหนด (ตำมหนังสือ 
ที่ กค  0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์  2554) 
 2.1 หน่วยรับตรวจมีเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณคงเหลือตำมระบบ GFMIS ถูกต้องตรงตำม 
รำยงำนธนำคำร (Bank Statement)  
 ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2554 ก ำหนดให้
หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำงบประทบยอดเงินฝำกธนำคำรให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน คือ ใช้ยอดคงเหลือตำม
บัญชีเงินฝำกธนำคำรในระบบ GFMIS เป็นตัวตั้ง พิสูจน์ไปหำยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร 
(Bank Statement)  
    2.1.1 กำรวิเครำะห์กำรจัดงบกระทบยอดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำพรวม 
    (1) สอบทำนรำยงำนงบกระทบยอดที่จัดท ำไว้ถูกต้องหรือไม่ 
   - ยอดคงเหลือตำมบัญชีเงินฝำกธนำคำรในระบบ GFMIS หลังจำกกำรปรับปรุงด้วย
รำยกำรที่น ำมำบวกและหักครบถ้วนแล้ว เท่ำกับ ยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร (Bank Statement) หรือไม่ 

 - รำยกำรที่น ำมำบวกและหักตำมท่ีปรำกฏในงบทดลอง มีรำยละเอียดประกอบ
ครบถ้วนทุกรำยกำรหรือไม่ 

 - มีรำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ ณ วันที่ท ำงบกระทบยอดประกอบงบ
กระทบยอดที่จัดท ำหรือไม่ 

  (2) วิเครำะห์รำยกำรที่น ำมำบวกและหักรวมทั้งรำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 
ว่ำมีข้อสังเกตท่ีเป็นข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่อย่ำงไร ดังนี้ 
    - ด้ำนกำรเงิน เช่น กำรจ่ำยเงินขำด/เกิน กำรจ่ำยผิดบัญชีธนำคำรกำรวำงเบิกเงิน
โอนเข้ำผิดธนำคำร รำยกำรเช็คค้ำงนำนเกินอำยุกำรใช้ รำยกำรเงินงบประมำณค้ำงนำน ฯลฯ 
    - ด้ำนบัญชี เช่น กำรบันทึกจ่ำยเงินขำด/เกิน กำรบันทึกจ่ำยเงินไขว้บัญชีเงินฝำก
ธนำคำร กำรบันทึกจ่ำยเงินก่อนจ่ำยจริง กำรบันทึกจ่ำยไม่ครบตำมรำยกำรที่จ่ำย ฯลฯ  
   2.1.2 กำรสอบทำนในรำยละเอียดกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร โดย 
   (1) ตรวจสอบยอดคงเหลือตำมรำยงำนกำรแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ระบุ
ในงบกระทบยอด มีจ ำนวนถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมงบทดลองในระบบ GFMIS  
   (2) ตรวจสอบยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร (Bank Statement) ที่ระบุ 
ในงบกระทบยอด มีจ ำนวนเงินถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือที่ปรำกฏใน Statement ของธนำคำร 
            (3) สอบทำนรำยกำรที่น ำมำบวก เป็นรำยกำรที่ท ำให้ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำร
ตำมบัญชีต่ ำกว่ำรำยงำนของธนำคำร เช่น 
                (3.1) เช็คท่ีผู้มีสทิธิยังไม่น ำมำข้ึนเงิน เป็นเช็คที่หน่วยงำนได้จ่ำยให้เจ้ำหนี้หรือผู้
มีสิทธิและบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำรแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่น ำไปขึ้นเงินที่ธนำคำรให้ตรวจสอบว่ำ 
    - หน่วยงำนจัดท ำรำยละเอียดของเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น ำมำขึ้นเงินครบถ้วน
ทุกฉบับ โดยระบุข้อมูล วัน เดือน ปีที่จ่ำยเช็ค เลขที่เช็ค จ ำนวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน หรือไม่ 
         /- เช็คท่ี... 
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  -เช็คท่ีผู้มีสิทธิยังไม่น ำมำข้ึนเงิน หำกเป็นเช็คที่จ่ำยให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิไปนำนแล้วหรือเป็นเช็ค
หมดอำยุกำรใช้ (เกิน 6 เดือน) หน่วยรับตรวจได้ประสำนเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิให้น ำเช็คไปขึ้นเงินหรือน ำเช็ค
ฉบับเดิมมำเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่ หรือน ำเช็คฉบับเดิมมำคืนแล้วโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมควำม
ประสงค์ของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิหรือไม่ 
 ข้อพึงระวัง เช็คท่ีเขียนเตรียมไว้แล้วยังไม่ได้จ่ำยให้กับผู้มีสิทธิถือเป็นเงินงบประมำณค้ำงจ่ำย ไม่ใช่  
เช็คไม่ข้ึนเงิน 
   (3.2) เงินฝำกท่ีไม่ทรำบชื่อผู้ฝำก เป็นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ
หน่วยงำน 
โดยบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น ให้สอบทำนรำยกำรดังกล่ำวกับจ ำนวนเงินรับโอนที่ปรำกฏในรำยงำนของธนำคำร 
(Bank Statement) ว่ำถูกต้องตรงกัน และส่วนรำชกำรได้มีกำรตรวจสอบที่มำของเงินดังกล่ำวหรือไม่ 
   (3.3) รำยกำรที่บันทึกจ่ำยในระบบสูงกว่ำจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริง 
   (3.4) รำยกำรบันทึกจ่ำยในระบบก่อนกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
   (3.5) กำรบันทึกจ่ำยในระบบโดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรไม่
ถูกต้อง (จ่ำยเงินจำกธนำคำรอ่ืน)  
 ข้อ (3.3), (3.4) และ (3.5) ให้ตรวจสอบว่ำหน่วยงำนมีกำรจัดท ำรำยละเอียดรำยกำรดังกล่ำวว่ำเป็น
รำยกำรใดบ้ำง ครบถ้วนหรือไม่ กรณีบันทึกจ่ำยในระบบสูงกว่ำจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงหรือบันทึกจ่ำยในระบบ
เนื่องจำกระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรไม่ถูกต้อง มีกำรปรับปรุงข้อมูลบัญชีในระบบให้ถูกต้อง
หรือไม่ หรือกรณีบันทึกจ่ำยก่อนกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจแนวปฏิบัติกำร
บันทึกจ่ำยในระบบที่ถูกต้องและมีกำรปับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพื่อควบคุมข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ 
    (4) สอบทำนรำยกำรที่น ำมำหัก เป็นรำยกำรที่ท ำให้ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมบัญชี
สูงกว่ำรำยงำนของธนำคำร เช่น 
   (4.1) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ธนำคำรเรียกเก็บจำกกำรให้บริกำร
โอนเงิน ซึ่งปกติเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้สั่งจ่ำยเช็คใน
จ ำนวนเต็ม แต่กรณีนี้เกิดข้อผิดพลำดเนื่องจำกธนำคำรน ำค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินมำหักจำกบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของหน่วยงำนจึงต้องน ำรำยกำรดังกล่ำวมำหักออกจำกยอดคงเหลือ เงินฝำกธนำคำรตำมบัญชี ให้สอบ
ทำนว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินของรำยกำรใด และหน่วยงำนได้มีกำรประสำนติดตำม
เรียกคืนเงินดังกล่ำวหรือไม่ 
   (4.2) กำรบันทึกจ่ำยในระบบต่ ำกว่ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
   (4.3) รำยกำรจ่ำยเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ำยในระบบ 
  ข้อ (4.2) และ (4.3) ให้สอบทำนว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดประกอบว่ำเป็นรำยกำรใดบ้ำง 
ครบถ้วนหรือไม่ และหน่วยงำนได้ปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำว และมีควำมเข้ำใจแนวปฏิบัติกำรบันทึกจ่ำยใน
ระบบที่ถูกต้อง หรือไม่ 
 ทั้งนี้ มีบำงรำยกำรต้องน ำมำปรับปรุงทั้งด้ำนบวกและหัก เช่น รำยกำรเช็คท่ียังไม่ได้ขึ้นเงินและมิได้
บันทึกจ่ำยในระบบ 
          
           /หมำยเหตุ... 
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  หมำยเหตุ กรณีหน่วยงำนไม่สำมำรถจัดท ำรำยละเอียดของรำยกำรที่น ำมำบวกหรือหักในงบ
กระทบยอดได้ครบถ้วน ให้ถือว่ำกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำนไม่ถูกต้อง              
  การสรุปผลการวิเคราะห์                                                                                            
  - กรณีจัดท ำงบกระทบยอดได้ถูกต้อง โดยยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมบัญชีหลังกำร
กระทบยอดด้ำนบวกและหัก แล้วเท่ำกับยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร โดยที่รำยกำรกระทบยอดด้ำน
บวกและหักสำมำรถแสดงรำยละเอียดให้ครบถ้วน แสดงว่ำหน่วยงำนมีเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมระบบ 
GFMIS ถูกต้องตรงตำม รำยงำนธนำคำร                                                                                                                                    
  - กรณียอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมบัญชี หลังกำรกระทบยอดด้ำนบวกและหักแล้วไม่
เท่ำกับยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร แสดงว่ำหน่วยงำนมีเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมบัญชีไม่ถูกต้อง
ตำมจ ำนวนเงินที่มีอยู่จริง                                                                                                                                     
  – กรณียอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมบัญชีหลังกำรกระทบยอดด้ำนบวกและหักแล้ว
เท่ำกับ   ยอดคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร แต่รำยกำรที่กระทบด้ำนบวกและหักหำรำยละเอียดไม่ครบถ้วน
หรือไม่ทรำบรำยละเอียด แสดงว่ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรมียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตำมจ ำนวนเงินที่มีอยู่จริง                                   
  2.2 หน่วยรับตรวจควบคุมเงินงบประมาณคงเหลือได้ครบถ้วนถูกต้อง                                
       2.2.1 ตรวจสอบรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ (Manual) ว่ำมียอดคงเหลือ
ถูกต้องตรงกับยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือตำมใบแจ้งยอดธนำคำร (Bank Statement) กรณีมียอดตรงกัน
วิเครำะห์ได้ว่ำหน่วยงำนควบคุมเงินงบประมำณได้ครบถ้วนถูกต้อง หำกยอดไม่ตรงกัน วิเครำะห์ได้ว่ำ
หน่วยงำนควบคุมเงินงบประมำณไม่ได้ว่ำมียอดคงเหลือครบถ้วนถูกต้องหรือไม่                                                                                                 
      2.2.2 สอบทำนรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ ว่ำรำยกำรใดค้ำงนำนเกินก ำหนด 
โดยนับจ ำนวนวันหลังจำกวันที่ได้รับเงินจำกคลังถึงวันตรวจตัดยอดเกิน 15 วันท ำกำร ถือว่ำรำยกำรนั้นเกิน
ก ำหนดวิเครำะห์ได้ว่ำหน่วยงำนมีกำรจ่ำยเงินงบประมำณล่ำช้ำและปฏิบัติไม่เป็นไปตำม ข้อ 95 แห่งระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551                                                                                                
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีทุกเดือน                            
    3.1 ตรวจสอบว่ำตำมงบทดลองมีบัญชีเงินฝำกธนำคำรใดบ้ำง                                                                 
    3.2 ตรวจสอบว่ำหน่วยงำนจัดท ำงบกระทบยอดครบทุกบัญชีตำมที่ปรำกฏในงบทดลองหรือไม่ 
และจดัท ำ ครบทุกเดือนหรือไม่ โดยอำจตรวจสอบจำกแฟ้มกำรจัดเก็บงบกระทบยอดเงินฝำก หรือรำยงำน
กำรเงินประจ ำเดือนที่ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                                                                                       
 กรณีส่วนราชการไม่จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และไม่สามารถควบคุมรายละเอียดเงิน
งบประมาณคงเหลือได้                                                                                                                 
 กรณีหน่วยรับตรวจไม่มีกำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร เนื่องไม่จัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 
และไม่สำมำรถควบคุมรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ ให้ผู้ตรวจสอบสอนแนะกำรตรวจสอบข้อมูลเงิน
ฝำกธนำคำร จำกรำยงำนธนำคำร Bank Statement และบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำรในระบบ GFMIS 
เพ่ือหำสำเหตุของรำยกำรที่แตกต่ำงในแต่ละเดือนย้อนกลับไป เพ่ือน ำมำจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร
และรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือ โดย                                                                                                                                         
          /1. สอบทำน… 
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1. สอบทำนรำยกำรด้ำนรับของ Bank Statement  กับรำยกำรด้ำนเดบิตของบัญชีแยกประเภทเงิน
ฝำกธนำคำร (FBL3N) ว่ำแสดงยอดถูกต้องตรงกันหรือไม่ รำยกำรใดที่ปรำกฏใน Bank Statement แต่ไม่
ปรำกฏในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำร (FBL3N) หรือรำยกำรใดที่ปรำกฏในบัญชีแยกประเภทเงินฝำก
ธนำคำร แต่ไม่ปรำกฏใน Bank Statement ให้บันทกข้อมูลรำยกำรดังกล่ำวไว้                                                                                       
 2. สอบทำนรำยกำรด้ำนจ่ำยของ Bank Statement กับรำยงำนด้ำนเครดิตของบัญชีแยกประเภท
เงินฝำกธนำคำร ว่ำแสดงยอดถูกต้องตรงกันหรือไม่ รำยกำรใดที่ปรำกฏในบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนำคำร 
แต่ไม่ปรำกฏใน Bank Statement ให้บันทึกข้อมูลรำยกำรดังกล่ำวไว้                                                                           
 3. น ำรำยกำรที่เป็นผลต่ำงจำกกำรสอบทำนตำมข้อ 1 และ 2 มำจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำก
ธนำคำร โดยน ำมำบวกหรือหักจำกยอดเงินฝำกธนำคำรตำมบัญชีในระบบ  GFMIS  ซึ่งจะได้ยอดคงเหลือตรง
ตำมใบแจ้งยอดเงินธนำคำร Bank Statement                                                                                                         
 4. จัดท ำรำยละเอียดเงินงบประมำณคงเหลือตำมรำยงำนธนำคำร Bank Statement และตรวจสอบ
ว่ำมีรำยกำรใดบ้ำงเป็นเงินงบประมำณค้ำงจ่ำยเกินก ำหนด เพื่อเสนอแนะให้ส่วนรำชกำรเร่งด ำเนินกำรจ่ำยเงิน
ให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีเป็นเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น ำไปข้ึนเงิน ให้ตรวจสอบว่ำมีเช็คฉบับใดที่ได้จ่ำย
ไปนำนแล้วหรือหมดอำยุ เพ่ือเร่งรัดให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิน ำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนำคำรหรือน ำเช็คฉบับเก่ำมำ
เปลี่ยนเป็นเช็คฉบับใหม่ หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมควำมประสงค์ของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ
โดยเร็ว 

……………………………………… 

 

 

 

 

  

                                                                                                       

 
 
 
 

 
 

                 3. แนวทำง... 
 



-52- 

3.แนวทางวิเคราะห์บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทรำบว่ำไม่มีลูกหนี้คงค้ำงเกินระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด 
2. เพ่ือทรำยว่ำบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณคงเหลือถูกต้องตำมจริง 

 

เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์  
 -  งบทดลอง                                                                                                                                 
 – บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ (FBL3N)                                                                         
 – รำยละเอียดลูกหนี้รำยตัวคงเหลือ (หน่วยรับตรวจจัดท ำ) 
 

แนวการวิเคราะห์                                                                                                                         
 1.จำกกำรตรวจสอบงดทดลองบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ (GL1102010101) 
ย้อนหลัง  อย่ำงน้อย  2 เดือนจำกวันตรวจตัดยอด เพื่อสอบทำนกำรบันทึกล้ำงลูกหนี้ในระบบและหำลูกหนี้คง
ค้ำง 
ในระบบในช่วง 2 เดือนย้อนหลัง โดยรูปแบบในกำรเรียกรำยงำนให้แสดงคอลัมน์ช่อง “กำรอ้ำงอิง” เพ่ือให้
ทรำบเลขที่ฎีกำหรือเลขที่เอกสำร ของกำรบันทึกส่งใช้ใบส ำคัญ (ประเภทเอกสำร G1) และบันทึกเบิกเกิน
ส่งคืนฎีกำ (ประเภทเอกสำร BE)  ในระบบ                                                                                                                                     
 2. จำกรำยงำนตำมข้อ 1 ให้ตรวจสอบรำยกำรตั้งลูกหนี้เงินยืม ด้ำนเดบิต (PK40) ประเภทเอกสำร 
K1  
ช่อง เลขท่ีเอกสำร และช่อง “จ ำนวนเงิน” เมื่อเทียบกับรำยกำรส่งใช้ใบส ำคัญด้ำนเครดิต (PK50) (ประเภท- 
เอกสำร G1) และรำยกำรเบิกเกินส่งคืน (ประเภทเอกสำร BE) ด้ำนเครดิต (PK50) โดยตรวจสอบช่อง “กำร
อ้ำงอิง” เลขตัวที่ 3 ถึงตัวที่ 12 (36xxxxxxxx) ซึ่งเลขท่ีเอกสำรหรือเลขท่ีฎีกำที่บันทึกล้ำงลูกหนี้ถูกต้อง และ
ตรวจสอบช่อง “จ ำนวนเงิน” เพ่ือหำยอดลูกหนี้คงเหลือด้ำนเดบิตในช่วง 2 เดือนที่สุ่มตรวจ รวมถึงกำรสังเกต
พฤติกรรมและกำรบันทึกล้ำงลูกหนี้ในระบบ เช่น ไม่บันทึกล้ำงลูกหนี้สูงกว่ำยอดเงินที่ตั้งเบิกลูกหนี้ ไม่บันทึก
ล้ำงเฉพำะรับเงินเบิกเกินส่งคืน 
 3. ตรวจสอบงบทดลองบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ  (GL1102010101) ช่อง  
“ยอดยกไป” เพ่ือทรำบยอดลูกหนี้คงค้ำงในระบบ ณ วันตัดยอด แล้วน ำยอดดังกล่ำวหักด้วยยอดลูกหนี้คงค้ำง 
ที่หำได้ในช่วง 2 เดือน  ที่สุ่มตรวจเพื่อหำยอดลูกหนี้คงค้ำงก่อนเดือนที่สุ่มตรวจ 
 4. เปรียบเทียบรำยกำรลูกหนี้รำยตัวคงค้ำงที่หำได้ในช่วง 2 เดือนที่สุ่มตรวจ และยอดลูกหนี้คงค้ำง
ก่อนเดือนที่สุ่มตรวจกับรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัวคงเหลือที่หน่วยรับตรวจจัดท ำว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพ่ือ
ทรำบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณคงเหลือถูกต้องตำมจริง 
 5. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้ำงทำงบัญชีที่หำรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัวได้ ณ วันตรวจตัดยอด กับวันครบ
ก ำหนดส่งใช้เงินยืมจำกรำยละเอียดลูกหนี้รำยตัวที่หน่วยรับตรวจจัดท ำหรือสัญญำยืมเงิน เพ่ือวิเครำะห์หำ
ลูกหนี้ค้ำงนำนเกินก ำหนด 

    ................................................... 
 

          /4.แนวทำง... 



-53- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       /ขั้นตอน... 
 
 
 

 

ขัน้ตอนการยมืเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณที่น าฝากคลงั 

ตรวจสอบความถกูต้อง ของหลกัฐาน ดงันี ้
-ตรวจสอบหนีค้้างช าระ 

-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

-ตรวจสอบเงินงบประมาณ 

-ผู้มีอ านาจอนุมัติการยืมเงิน 

วางเบิกเงินในระบบ GFMIS 

จ่ายเงินยืมตามระเบียบ 

 

บันทกึในทะเบียนคุมลูกหนีเ้งนิยืม 

 

รับหลักฐานการยมืเงนิ 

ถกูต้อง 

สง่ให้ผู้ยืมกลบัไปแก้ไข 

(ผู้ยืมปฏิบัตติามค าทักท้วง       
ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้
รับค าทักท้วง) 

 

ไมถ่กูต้อง 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของหลกัฐานการสง่
ใช้เงินยืม 

- บนัทกึล้างเงินยืม 

ในระบบ GFMIS 

- บนัทกึในทะเบียนคมุ 

- บนัทกึหลงัสญัญายืม 
เงนิสดเหลือจ่าย(ถ้า
มี) 

 -ออกใบเสร็จรับเงิน 

ส่งใช้เป็นใบส าคัญ 

 -ออกใบส าคญัรับเงิน 
 

ลกูหนี ้
ส่งใช้เงินยืม 

เก็บหลักฐานการยืมเงิน 

 

 

จัดเก็บเพื่อรอการ
ตรวจสอบต่อไป 

 



 
      -54- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

                /4.แนวทำง... 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของหลักฐำน ดังนี ้
-ตรวจสอบหนี้ค้างช าระ 
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานประกอบการยืมเงิน 
-ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ และการยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
-ผู้มีอ านาจอนุมัติการยืมเงิน 

 

รับหลักฐานการยืมเงิน 

ถูกต้อง 

ส่งให้ผู้ยืมกลับไปแก้ไข 
(ผู้ยืมปฏบิตัติามค าทกัทว้ง            

ภายใน 15 วันนบัจากวนัที่ได้
รับค าทกัท้วง) 

ไม่ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 

- บันทึกล้ำงเงินยืม 
ในระบบ GFMIS 

- บันทึกในทะเบียนคุม 
- บันทึกหลังสัญญำยืม  

ส่งคนืเงินสดเหลือจา่ย (ถ้ามี)  
 -ออกใบเสร็จรับเงิน 

ส่งใช้เป็นใบส าคัญ 
 -ออกใบส ำคัญรับเงิน 

ลูกหนี้ 
ส่งใช้เงินยมื 

 

เก็บหลักฐานการยืม 

 

 

จัดเก็บเพื่อรอการ
ตรวจสอบต่อไป 

 

 

ขั้นตอนกำรยืมเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ 

 

จ่ายเงินยืมตามระเบียบ 

 
- บันทกึรบัรู้ลกูหนี้ในระบบ GFMIS 
- บันทกึในทะเบียนคุมลกูหนี้ 
 เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 
- บันทกึจา่ยในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
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 4. แนวทางการวิเคราะห์บัญชีเงินสด 
 

วัตถุประสงค์                                                                                                                                            
     1) เพื่อทรำบว่ำ สพท. มีกำรบันทึกรำยกำรในกระบวนงำนกำรรับและน ำส่งเงินในระบบ 
GFMIS     ทุกขั้นตอน และบันทึกได้ครบถ้วน                                                                                                                      
     2) เพื่อทรำบว่ำ สพท. มีกำรควบคุมเงินสดที่ถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือตำมบัญชีในระบบ 
ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันที่ควบคุมไว้นอกระบบ 
 

เอกสารหลักใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย 
1) งบทดลอง 
2) รำยงำนบัญชีแยกประเภท (FBL 3 N)  บัญชีเงินสดในมือ บัญชีพักเงินน ำส่ง 

 

แนวทางการวิเคราะห์ : 
 

ประเด็น 1 ยอดเงินสดคงเหลือถูกต้อง 
     วิเคราะห์จากรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบทดลอง บัญชีเงินสดในมือ 1101010101 เป็นหลักดังนี ้
          1. เปรียบเทียบยอดเงินสดคงเหลือ ตำมงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 ของบัญชีแยก
ประเภทรำยกำรเงินช่อง  “ยอดยกไป” กับ  รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันที่จัดท ำตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน
จำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 เพ่ือประเมินผลตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนด้ำน
บัญชีของกรมบัญชีกลำง เรื่องที่ 1.1 
          2. วิเครำะห์ประเภทเงินคงเหลือ จำกรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ช่อง “หมำยเหตุ” กับรำยงำน
บัญชีแยกประเภท (FBL 3N) บัญชีเงินสดในมือ 1101010101 ไม่พบเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกัน 
          3. กรณียอดเงินคงเหลือไม่ตรงกัน หำสำเหตุควำมแตกต่ำงจำก รำยงำนบัญชีแยกประเภท (FBL 3N) 
บัญชีเงินสดในมือ 1101010101 กับเอกสำรทำงกำรเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และ Pay-in slip กำรน ำเงิน
ส่งคลัง 
 

ประเด็น 2 การบันทึกในระบบถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนงาน GFMIS 
          1. วิเครำะห์เบื้องต้น จำกงบทดลอง ของ 
             1.1 บัญชีพักเงินน ำส่ง 1101010112 ช่อง “ยอดยกไป” ว่ำมียอดคงค้ำง ตรงกับ บัญชีเงินสดใน
มือ 1101010101 เป็นศูนย์ถูกต้องตรงกัน 
    1.2 กรณีไม่ตรงกันวิเครำะห์ว่ำควำมแตกต่ำงที่มีว่ำเกิดในเดือนที่สุ่มตรวจ หรือเป็นยอดสะสมยกมำ 
         2. วิเครำะห์หำจ ำนวนเงินที่น ำส่งคลัง/ธนำคำร 
             โดยวิเครำะห์ประเภทของเงินที่รับ และน ำส่ง จำกรำยงำนบัญชีแยกประเภท (FBL 3N) บัญชีเงินสด
ในมือ 1101010101 และ/หรือบัญชีพักเงินน ำส่ง 1101010112 ช่อง “ประเภทเอกสำร” และช่อง 
“PK” เพ่ือวิเครำะห์ยอดกำรน ำส่งคลังของ บัญชีพักเงินน ำส่ง ด้ำนเครดิต และบัญชีเงินสด ด้ำนเดบิต ซึ่งมีที่มำ
จำกหลักกำรบัญชี ดังนี้ 
 
          /รำยกำร... 
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รำยกำร กำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

1.เมื่อรับเงิน 
   - รำยได้แผ่นดิน ค ำสั่งงำน ZRP_RA ประเภทเอกสำร RA 
   - เงินนอกงปม. TR 1 ค ำสั่งงำน ZRP_RB ประเภทเอกสำร RB 
   - เงินเบิกเกินส่งคืน ค ำสั่งงำน ZGL_BD4 ประเภทเอกสำร BD 

 

เดบิต เงินสดในมือ 1101010101 
       เครดิต รำยได้ ระบุประเภท 42..... 
       เงินประกันสัญญำ  2112010101 
       เงินประกันอื่น      2112010199 
       เงินรับฝำกอ่ืน       2111020199 
       เบิกเกินรอน ำส่ง    2116010104 
 

2. เมื่อน ำส่งเงินที่ ธ.กรุไทย ระบบจะสร้ำงคู่บัญชีอัตโนมัติ 
ประเภทเอกสำร CJ 

 

เดบิต T/E โอนเงิน ร/ด ผ/ด ให้ บก 
5210010103 
        T/E โอนเงินให้ สรก. 5210010102 
        T/E เบิกเกินส่งคืน 5209010112 
        เครดิต พักเงินน ำส่ง 1101010112 
 

3. เมื่อ สพท.บันทึกรำยกำรน ำส่ง ในระบบ 
   -รำยได้แผ่นดิน ค ำสั่งงำน ZRP_R1 ประเภทเอกสำร R1 
   -เงินนอกงปม.TR 1 ค ำสั่งงำน (ZRP_R2) ประเภทเอกสำร 
R2 
   -เงินเบิกเกินส่งคืน ค ำสั่งงำน ZGL_R6 ประเภทเอกสำร R6 
 

 

เดบิต  พักเงินน ำส่ง 1101010112 
        เครดิต  เงินสดในมือ 1101010101 
 

4.บันทึกรับรู้เงินฝำกคลังในระบบ 
   ค ำสั่งงำน ZRP_RX ประเภทเอกสำร RX 
 

 

เดบิต  เงินฝำกคลัง 1101010112 
        เครดิต T/R ปรับเงินฝำกคลัง 
4308010105 

5. บันทึกล้ำงบัญชีเบิกเกินรอน ำส่ง 
   -ค ำสั่งงำน ZRP_BE ประเภทเอกสำร BE ภำยในปี 
   -ค ำสั่งงำน ZRP_BF ประเภทเอกสำร BF ข้ำมปี 

 

เดบิต เบิกเกินรอน ำส่ง 2116010104 
       เครดิต ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท) 51........... 
                ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ
1102010101 
                รำยได้เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำ4206010102 
 

          ดังนั้นสมกำรบัญชีที่น ำมำใช้วิเครำะห์ ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรน ำส่งในบัญชีเงินสดในมือ 
1101010101 คือ 
     
         /สมกำร... 
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          สมกำร 1  
 
 

          
          สมกำร  2 
 
          สมกำร  3 

 
            

          3. เปรียบเทียบ
ประเภทเงินหรือยอด
รวมของกำรเคลื่อนไหวเงินในบัญชี พักเงินน ำส่ง ด้ำนเครดิต กับบัญชี     เงินสดในมือด้ำนเครดิต ว่ำตรงกัน 
ทั้งไม่รวมถึงรำยกำรปรับปรุงด้ำนบัญชีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำร กรณีต่างกัน     ระบุได้ว่ำต่ำงกันที่รำยกำร
ใด เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุ เช่น บันทึกรำยกำรซ้ ำ บันทึกไม่ครบ เป็นต้น 
          4. เปรียบเทียบเงิน ประเภทเอกสำร R2 ว่ำตรงกับ เดบิต เงินฝำกคลัง กรณีต่างกัน ตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจำก   รำยงำนเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง ค ำสั่งงำน ZAP_RPT 013 ว่ำต่ำงกันเนื่องจำกกำรบันทึก
ปรับปรุงบัญชี หรือจำกกำรบันทึกบัญชีปรับเพ่ิม RX ไม่ครบจ ำนวนที่น ำฝำกคลัง 
          5. เปรียบเทียบเงินประเภทเอกสำร R6 ว่ำตรงกับ เดบิต เบิกเกินรอน ำส่ง และ เครดิต เบิกเกินรอ
น ำส่ง       กรณีตา่งกัน หำสำเหตุจำกรำยงำนแยกประเภท (FBL 3N) บัญชีเบิกเกินรอน ำส่ง 
2116010104  
          6. กรณีพบควำมแตกต่ำงขอกำรบันทึกในรำยกำรใด ที่ต้องกำรทรำบคู่บัญชีที่เกี่ยวข้อง เรียกรำยงำน
แสดงเอกสำร ค ำสั่ง FB03 โดยระบุเลขที่เอกสำร 
          7. สรุปผลการวิเคราะห์ 
    1) กำรบันทึกน ำส่งเงินเป็นระบบ ครบถ้วนตำมจ ำนวนเงินที่มีกำรน ำส่งเงินกับธนำคำร 
    2) ยอดเงินสดคงเหลือตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ตรงกับงบทดลองบัญชีเงินสดในมือ และ
มีกำร บันทึกกำรน ำส่งเงินครบถ้วน สรุปได้ว่ำ มีกำรบันทึกรับในระบบครบถ้วนด้วย 
     3) บัญชีพักเงินน ำส่ง ไม่มียอดคงค้ำงตรงกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือและรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน สรุปได้ว่ำมีกำรน ำส่งเงินรวดเร็วภำยในเดือน และบันทึกได้ครบถ้วน 
    4) บันทึกรับรู้เงินฝำกคลังครบถ้วน ตรงกับจ ำนวนเงินที่น ำฝำกผ่ำนธนำคำร 
    5) บันทึกล้ำงบัญชีเบิกเกินรอน ำส่งครบถ้วน ตรงกับจ ำนวนเงินที่น ำส่งคลัง บัญชีนี้ไม่ควรมียอดคง
ค้ำง      หำกมียอดคงค้ำงจะเป็นยอดที่ตรงกับเงินสดคงเหลือ ซึ่งเกิดจำกรับเงินเบิกเกินส่งคืนแล้วยังไม่น ำส่ง
คลัง 
          สรุปได้ว่า มีกำรบันทึกรับและน ำส่งในระบบ ถูกต้องครบถ้วน (จ ำนวนเงินคงเหลือถูกต้องและมีกำร
ท ำงำนในระบบครบถ้วน) กรณีมีผลต่ำงสรุปได้ว่ำ เป็นควำมแตกต่ำงที่เกิดจำกกำรบันทึกในเดือนที่สุ่มตรวจ 
หรือจำกข้อผิดพลำดเก่ำที่สะสมมำ 

.......................................................... 
       /5. แนวทำง... 

 

เดบิต เงินฝากคลัง  = เงินที่น าส่งคลัง ประเภทเอกสาร R 2 

 

เครดิต พักเงินน าส่ง  = เครดิต เงินสดในมือ  =  เดบิต พักเงินน าส่ง 

 
 

เดบิต เบิกเกินรอน าส่ง  =  เครดิต  เบิกเกินรอน าส่ง 
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  5. แนวทางการวิเคราะห์บัญชีสินทรัพย์ถาวร 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 1 .เพ่ือทรำบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมีกำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถำวร ถูกต้อง        
ครบถ้วน ตำมระบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 

เรื่องท่ีตรวจ  1. งบทดลองไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้ำง 
  2. กำรบันทึกล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ ถูกต้องตรงกับประเภทของสินทรัพย์ 
  3. งบทดลองไม่มีบัญชีสินทรัพย์ที่มิใช่ของ สพป. 
  4. งบทดลองไม่มีบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงคงค้ำง 
  5. บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม มีกำรประมวลผลเป็นประจ ำทุกเดือน 

 

เรื่องท่ี 1  งบทดลองไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง 
            วิธีกำรวิเครำะห์ 
            1. เรียกรำยงำนข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มีข้อคลำดเคลื่อน (ZFI_RPT0029) เพ่ือตรวจสอบบัญชีที่มียอด
คงค้ำง  หรือ ผิดดุลบัญชี หรือ 
            2. เรียกงบทดลองในเดือนที่สุ่ม ตรวจสอบที่ช่อง “ยอดยกไป” มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้ำงอยู่หรือไม่ 
            3. หำกพบว่ำมีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้ำงให้หำสำเหตุ ว่ำค้ำงตั้งแต่เมื่อใด เกิดจำกสำเหตุ โดย                                     
      - เรียกบัญชีแยกประเภท ใช้ค ำสั่ง FBL 3N บัญชีพักสินทรัพย์ – ระบุประเภท ก ำหนดสถำนะคง
ค้ำงบัญชีจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลคงค้ำง ตรวจสอบ “วันที่ผ่ำนรำยกำร” ว่ำรำยกำรคงค้ำงเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลำใดเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
            4. หำกรำยกำรคงค้ำงเกิดขึ้นเกิน 1 เดือน ให้แจ้ง สพป. ท ำกำรบันทึกรำยกำรสร้ำงบัญชีพัก
สินทรัพย์ให้เป็นสินทรัพย์รำยตัว 
 

เรื่องท่ี 2  การบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ถูกต้องตรงกับประเภทของสินทรัพย์ 
   วิธีกำรวิเครำะห์ 

            1. จำกงบทดลองตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ที่มีรำยกำรเคลื่อนไหวในระหว่ำงเดือนใน ช่อง 
“เครดิต”ว่ำมียอดตรงกับบัญชีสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน “ด้ำนเดบิต” หรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องตรงกันให้หำ
สำเหตุ โดย                   

     1.1 เรียกรำยงำนบัญชีแยกประเภทบัญชีพักสินทรัพย์-ระบุประเภท โดยใช้ค ำสั่ง FBL 3N ระบุ 
ช่วงเวลำ สถำนะทุกรำยกำร  จะได้รำยงำนบัญชีแยกประเภทบัญชีพักสินทรัพย์ที่แสดงรำยละเอียดของกำร
บันทึกรำยกำรที่เกิดขึ้นด้ำนเดบิต และเครดิต ในช่วงเวลำที่สุ่มตรวจ หรือ                                                                                               
    1.2 จำกงบทดลอง (Double Click (Dill Down) ทีบ่รรทัดรำยกำรด้ำนเดบิต หรือเครดิต ของ
บัญชีพักสินทรัพย์ที่ต้องกำรตรวจสอบ จะได้รำยงำนบัญชีแยกประเภทบัญชีพักสินทรัพย์ที่แสดงรำยละเอียด
ของรำยกำรที่เกิดข้ึนในช่วงเวลำที่สุ่มตรวจตำมงบทดลอง 

                                                                     /1.3 เรียกรำยงำน... 
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    1.3 เรียกรำยงำนแสดงเอกสำรและบัญชี โดยใช้ค ำสั่ง FB03 – แสดงเอกสำร โดยให้น ำเลขที่
เอกสำร ที่ได้จำกบัญชีแยกประเภทอ้ำงอิง สั่งประมวลผลข้อมูล จะได้รำยงำนที่แสดงคู่บัญชีกำรบันทึกกำร
หักล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์                                                                                                                            
    1.4 ตรวจสอบข้อมูลจำกกำรบันทึกล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ กับต้นเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อทรำบ
ว่ำกำรบันทึกล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ถูกต้องตำมประเภทของรำยกำรสินทรัพย์ที่จัดซื้อจัดจ้ำงจริง 

เรื่องท่ี 3  งบทดลองไม่มีบัญชีท่ีมิใช่ของ สพป.                                                                                                 
   วิธีกำรวิเครำะห์                                                                                                                 
   – วิเครำะห์จำกบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถำวรในงบทดลอง ว่ำมีบัญชีที่มิใช่ของ สพป.หรือไม่ เช่น 
บัญชีสินทรัพย์ถำวร – ที่รำชพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ Interface และบัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น บัญชี
ถนน เขื่อน อ่ำงเก็บน้ ำ สินทรัพย์ถำวรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                                                                                                                     
   * ถ้ำมีบัญชีดังกล่ำว ให้แจ้ง สพป.ปรับปรุง โอนบัญชีสินทรัพย์ดังกล่ำวไปเป็นสินทรัพย์ถำวรที่
ถูกต้อง    โดยให้ปฏิบัติตำมหนังสือที่ ศธ 04002/ว1 ลงวนัที่ 2 มกรำคม 2556  

เรื่องท่ี 4  งบทดลองไม่มีบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง                                                           
   วิธีการวิเคราะห์                                                                                                                  
   1.ตรวจสอบจำกบัญชีแยกประเภทบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงในงบทดลองในช่อง “ยอดยกไป” มี
ยอด      คงค้ำงหรือไม่ ถ้ำมีให้หำสำเหตุว่ำเกิดข้ึนเมื่อใด โดย                                                                                         
  – เรียกรำยงำนบัญชีแยกประเภทบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ระบุวันที่ที่ตรวจตัดยอด เลือกสถำนะ
คงค้ำง หรือ Double Click (Dill Down)  ที่ช่อง “ยอดยกไป” จะได้บัญชีแยกประเภทบัญชีพักงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงที่แสดงยอดคงค้ำง ตรวจสอบ “วันที่ผ่ำนรำยกำร” ว่ำรำยกำรคงค้ำงเกิดขึ้นก่อนปีงบประมำณท่ีตรวจ
ตัดยอดหรือไม่ ถ้ำมี ต้องแจ้งให้ สพป. ด ำเนินกำรบันทึกล้ำงบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงให้เป็นบัญชีงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยจะต้องทยอยปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ  (ตำม
หนังสือที่ กค 0423.3/ว 34           ลงวันที่  30  มกรำคม  2556  เรื่อง  เกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ประจ ำปี  พ.ศ. 2566) 

เรื่องท่ี 5 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาเป็นประจ าทุกเดือน                                      
   วิธีกำรวิเครำะห์                                                                                                                
   ตรวจสอบงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน ช่องรำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีค่ำเสื่อมรำคำ ด้ำนเดบิต และ
บัญชี     ค่ำเสื่อมรำคำสะสม ด้ำนเครดิต ว่ำมียอดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ซึ่งค่ำเสื่อมรำคำจะต้องมีกำรค ำนวณอย่ำงช้ำ
ภำยในสิ้นเดือนถัดไป ตำมแนวทำงท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

  

........................................................ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

คู่มือกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพะเยำ เขต 1 
             ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของสถำนศึกษำที่ปฏิบัติ 
             ตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544 
เอกสำรประกอบกำรอบรม 
             - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
             - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
             - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
             - ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน   
จ่ำยเงินผ่ำน ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับ                                               
 - ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
กำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online)        - ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2559 
เรื่อง กำรสมัครเขำ้ใช้บริกำรระบบ  KTB Corporate Online  
 - ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2559 เรื่อง กำรก ำหนดตัวบุคคลผู้มี
สิทธิ    เข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online                                                                                                  
 - ที ่กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2559 เรือ่ง แนวปฏิบัติในกำรบันทึกรำยกำรน ำ
เงิน   ส่งคลังของ ส่วนรำชกำรผ่ำนระบบ KTB Corporate Online                                                                     
 - ที ่กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2559 เรือ่ง แนวกำรตรวจสอบภำยในสำหรับ
กำรจ่ำยเงินของ ส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
 - ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทำงบัญชีในกำร
จ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online)        - ที ่กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2559 เรื่อง 
วิธีกำรเรียกรำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS                                                                                                             
 - ที ่กค 0409.3/ว 338 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวกำรตรวจสอบภำยในส ำหรบักำร
รับเงินและน ำเงินส่ง คลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับกำร
จ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณถีอนคืนเงินรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับ 
 
 

















































































































































































































































































คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

         มิถุนายน 2562 

 
 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
 

          คู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ :  ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของสถำนศึกษำท่ีปฏิบัติตำมระบบ 
กำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544  จัดท ำเพ่ือเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน  มีกำรทบทวน  วิเครำะห์ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำ และพัฒนำคู่มือกำรตรวจสอบให้มีควำมสมบูรณ์ 
ทันสมัย โดยเนื้อหำสำระในคู่มือกำรตรวจสอบสถำนศึกษำเล่มนี้ ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงำนกำรเงินกำร
บัญชี 
ของสถำนศึกษำโดยสังเขป แนวทำงกำรตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี เทคนิคที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ตลอดจน 
กฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถ 
น ำไปใช้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล อันจะส่งเสริมให้มีระบบ 
กำรตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็ง มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
           

           หนว่ยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ร่วมกันจัดท ำคู่มือ 
ในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำจนเสร็จสมบูรณ์ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 
    
 
          หนว่ยตรวจสอบภำยใน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
    มิถุนำยน 2562 
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ผังคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /คู่มือ... 
 
 
 

เงินที่สถานศึกษาได้รับ 

เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

เอกสารด้านจ่าย 

เอกสารด้านรับ 

รายงานอื่น ๆ 
 
 

รายงานประจ าเดือน 

เอกสารทางการเงิน 

ทะเบียนต่าง ๆ 

รายงานการเงิน 

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

ทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณ 

ทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณ-เงินฝาก 

ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

สมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการ) 

ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 
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คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

ของสถานศึกษา 
ประเภทของเงินที่โรงเรียน ได้รับ 
 เมื่อโรงเรียนได้รับเงินจะต้องวิเครำะห์ว่ำ เป็นเงินประเภทใด มีเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอย่ำงไรระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติของเงินประเภทนั้น ๆ ก ำหนดไว้อย่ำงไร จึงด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทของ
เงินนั้น เพรำะเงินแต่ละประเภทวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำยเงินไม่เหมือนกันซึ่งเงินที่สถำนศึกษำได้รับแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. เงินงบประมำณ 
 2. เงินนอกงบประมำณ 
  3. เงินรำยได้แผ่นดิน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรในแต่ละประเภทเงินเป็นดังนี้ 
1. เงินงบประมาณ 
  ปัจจุบัน สพท./กรมบัญชีกลำง จ่ำยเงินตรงให้แก่ เจ้ำหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน สถำนศึกษำจึงไม่มีกำรรับ 
เงินงบประมำณ 

2. เงินนอกงบประมาณ 
 หมำยถึง เงินที่มีกฎหมำยก ำหนดไม่ต้องน ำ ส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน หรือเงินท่ีได้รับอนุญำต 
ให้เก็บไว้ใช้จ่ำยได้ตำม พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502 มำตรำ 24 ซึ่งสถำนศึกษำจะได้รับ ดังนี้ 
 1. เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 3. เงินอำหำรกลำงวัน 
 4. เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 5. เงินลูกเสือ 
 6. เงินเนตรนำรี 
 7. เงินยุวกำชำด 
 8. เงินประกันสัญญำ 
 9. เงินประกันซอง 
 2.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ประเภทเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที่โรงเรียนได้รับ มีดังนี้ 
 2.1.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ 
  - เงินอุดหนุนรำยหัว 
  - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
  - เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน 
 2.1.2 ค่ำหนังสือเรียน 
 2.1.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
 2.1.4ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
 2.1.5 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
วัตถุประสงค์ 

งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(เงินอุดหนุนรำยหัว) จัดสรรให้สถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำร
สอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำนักเรียน ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยพุทธศักรำช 2560 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2553 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรงบประมำณ แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่งถึงและมีคุณภำพ ปีงบประมำณ 2561 งบเงินอุดหนุน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน รวม 5 รำยกำรย่อย ได้แก่  
  (1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน/
ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน) 
  (2)  ค่ำหนังสือเรียน 
  (3)  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
  (4)  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
  (5)  ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณเกินจ ำนวนนักเรียนจริง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน และวันที่ 
10 พฤศจิกำยน (นักเรียนลดลง) ให้โรงเรียนเก็บเงินงบประมำณไว้สมทบในกำรจัดสรรครั้งต่อไป ซึ่งจะหักลบ
งบประมำณท่ีเกินในภำคเรียนถัดไป ส ำหรับกรณีนักเรียนย้ำยให้โรงเรียนต้นทำงแจ้งรำยละเอียดรำยกำรพร้อม
หลักฐำนที่นักเรียนได้รับจัดสรรให้โรงเรียนปลำยทำงทรำบ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งจัดสรรงบประมำณเป็นรำยสถำนศึกษำจ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบเพ่ือเตรียมกำรจัดซื้อ จัดหำ 
จัดกิจกรรมต่อไป โรงเรียนสำมำรถเปิดดูรำยละเอียดกำรจัดสรรได้จำกเว็บไซต์ส ำนักนโยบำยและแผนกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน http://plan.bopp-obec.info ทั้งนี้ จะโอนงบประมำณดังกล่ำวให้แก่หน่วยเบิกจ่ำยเพ่ือ
ด ำเนินกำรโอนงบประมำณเข้ำบัญชีเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำทุกแห่ง เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้
นักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน 
 ส ำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้โอนเงินประจ ำงวด
ให้เพ่ือเบิกจำกคลังจังหวัด 
แนวทางการใช้งบประมาณ 
 เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำร
สอนได้มำกท่ีสุด จึงก ำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำยและ
จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          2.น ำเสนอ... 
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 2.น ำเสนอแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำเพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
เห็นชอบ 
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
 4. กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี้ 
 1. งบบุคลำกร 
  1.1 ค่ำจ้ำงชั่วครำว เช่น จ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน พนักงำนขับรถ นักกำรภำรโรง เป็นต้น 
 2. งบด ำเนินงำน 
  2.1 ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนวิทยำกรวิชำชีพท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.2 ค่ำใช้สอย เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงซ่อมแซม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  
ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
  2.3 ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ค่ำเครื่องเขียน ค่ำวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น คำ่น้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. งบลงทุน 
  3.1 ค่ำครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร 
  3.2 ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้ำง  เช่น ค่ำจัดสวน ค่ำถมดิน ถนน สะพำน บ่อน้ ำ ฯลฯ 
 ทั้งนี้ กรณี งบลงทุนและงบด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินกำรได้เพ่ิมเติมตำมหนังสือของส ำนัก
งบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702 / ว51 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2548 เรื่อง หลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2553 
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ และด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลง
วันที่ 29 เมษำยน 2558  เรือ่ง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
 

 
 
 
 
 
 
 

           /กำรบริหำร... 
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน  
(เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

 เป็นงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) คือเงิน
งบประมำณท่ีจัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่มีนักเรียนยำกจน  เพ่ือจัดหำปจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเปนตอกำรด ำรงชีวิต 
และเพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจน ในระดับชั้นประถมศึกษำปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษำปที่ 3 ใหมีโอกำสไดรับกำรศึกษำในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 นักเรียนยำกจน หมำยถึง นักเรียนยำกจนที่มีรำยได้เฉลี่ยตอครัวเรือนไมเกิน 30,000บำท /เดือน 
 ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2550 เห็นชอบให้
ปรับอัตรำเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน ดังนี้ 
 1) ระดับประถมศึกษำ  500 บำท/คน/ภำคเรียน ( 1,000 บำท/คน/ปี ) 
 2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    1,500 บำท/คน/ภำคเรียน ( 3,000 บำท/คน/ปี ) 
 ส ำหรับกำรจัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมเกณฑ์ระบบกำรคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 สถำนศึกษำจ่ำยให้กับนักเรียนยำกจนโดยตรงตำมรำยชื่อที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง โดยจ่ำยเป็นเงินสด
หรือจัดหำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยนักเรียน อำหำรกลำงวัน ค่ำพำหนะในกำร
เดินทำง และค่ำใช้จ่ำยที่นักเรียนยำกจนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ในลักษณะแบบถัว
จ่ำย 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 สถำนศึกษำสำมำรถเลือกวิธีด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงินสดหรือจัดหำปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นให้แก่นักเรียน
ยำกจนโดยตรงตำมรำยชื่อที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ดังนี้ 
 1. ค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน 
 2. ค่ำเสื้อผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนักเรียน 
 3. ค่ำอำหำรหรือคูปองค่ำอำหำร 
 4. ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงหรือจ้ำงเหมำรถรับ – ส่งนักเรียน 
 5. ค่ำใช้จ่ำยที่นักเรียนยำกจนต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันนอกเหนือจำก 4 รำยกำร
ข้ำงต้น 
 กรณีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560   และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
  
           /กรณี... 
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 กรณี จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน 
จ่ำยเงิน โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน 
 ส ำหรับนักเรียนยำกจนที่ได้รับจัดสรรตำมรำยชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยำกจนจำกเว็บไซด์ 
https://cct.thaieduforall.org/มีกำรย้ำยลำออกและไม่สำมำรถรับเงินรำยกำรปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียน
ยำกจนได้ ให้สถำนศึกษำส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
 1. โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรำยกำรดังกล่ำวให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด เพ่ือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะด ำเนินกำรรวบรวมส่งงบประมำณกลับคืนส่วนกลำงผ่ำนระบบ GFMIS 
 2. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำยให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรำยกำรดังกล่ำว ส่งงบประมำณกลับคืนส่วนกลำง
ผ่ำนระบบ GFMIS 
 ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐำนกำรส่งคืนเงิน(ระบุประเภทรำยกำรและจ ำนวนเงินแต่ละรำยกำรที่ส่งคืน) 
พร้อมหนังสือน ำส่งแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทรำบ 
 
การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน  
(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) 
 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน หมำยถึง โรงเรียนปกติท่ีจัดกำรศึกษำให้แก่
นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดำร ห่ำงไกล เดินทำงไม่สะดวก ไม่สำมำรถเดินทำงไป – กลับได้ และเป็น
โรงเรียนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอนุญำตและประกำศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ ำพักผ่อน 
 ที่พักนอนในโรงเรียน หมำยถึง ที่พักส ำหรับนักเรียนประจ ำพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย 
บ้ำนพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนที่โรงเรียนสร้ำงข้ึนโดยเงินงบประมำณ หรือเงินบริจำค ส ำหรับ
ให้นักเรียนพักนอนในพ้ืนที่โรงเรียน 
 ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมำยถึง พ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่ำงไกลชุมชน มีสภำพภูมิประเทศกันดำร เป็นภูเขำ 
ทะเล เกำะ หรือแม่น้ ำก้ัน กำรคมนำคมไม่สะดวก หรือระยะทำงห่ำงไกลจำกโรงเรียน 
 เขตพื้นที่บริการ หมำยถึง เขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนตำมประกำศกำรรับนักเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 พื้นที่โรงเรียน หมำยถึง ขนำดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำจำกที่ดินนั้น 
 นักเรียนประจ าพักนอน หมำยถึง นักเรียนในเขตบริกำรตำมประกำศเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนที่มี
ที่อยู่ห่ำงไกลที่ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ มำเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจ ำ โดย
โรงเรียนจัดระบบให้แบบเต็มเวลำ 
  
 
 
          /เกณฑ์กำร... 
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เกณฑ์การจัดสรร 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ งบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน(ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจ ำพักนอน ตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำอำหำรนักเรียน
ประจ ำพักนอน ตำมที่ขอท ำควำมตกลงไว้ในอัตรำที่เพ่ิมขึ้นจำกมื้อละ 13 บำท/คน เป็นมื้อละ 20 บำท/คน 
วันละ 2 มื้อ จ ำนวน 200 วนั/ปีกำรศึกษำ โดยจัดสรรให้ดังนี้ 
 1. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษำ (ระดับชั้น ป.1-6) คนละ 4,000 บำท/ภำคเรียน (8,000 
บำท/ปีกำรศึกษำ) 
 2. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ระดับชั้น ม.1-3) คนละ 4,000 บำท/ภำคเรียน 
(8,000 บำท/ปีกำรศึกษำ 
ยกเว้น 
 1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย  โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย  โรงเรียนประชำมงคล 
จังหวัดกำญจนบุรี โรงเรียนพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน และอิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
 2. นักเรียนในโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ และ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ในสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ด ำเนินกำรจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่ำอำหำรนักเรียน
ประจ ำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีท่ีได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคนสำมำรถจัดสรรให้ได้เฉพำะจ ำนวนนักเรียนส่วน
ที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 4. นักเรียนในโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรห้องเรียนกีฬำ โครงกำรสำนฝันชำยแดนใต้ โครงกำร
โรงเรียนพักนอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ 73 โรง ใน 37 อ ำเภอ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 โรงเรียนมีแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในกำรจัดหำอำหำรให้แก่นักเรียนประจ ำพักนอน ดังนี้ 
 1. จัดซื้อวัตถุดินประกอบอำหำร เช่น ข้ำวสำร อำหำรแห้ง อำหำรสด เครื่องปรุงส ำหรับประกอบ
อำหำรเอง เป็นต้น 
 2. จ้ำงเหมำท ำอำหำร 
 3. จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน จ่ำยเงินสดให้
นักเรียน โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน 
 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1-2 ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
          /กำรบริหำร... 
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
1. หนังสือเรียน 
 1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้รับงบประมำณจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อเป็น  

ค่ำหนังสือเรียนทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรำยวิชำพ้ืนฐำนเฉพำะ ป.1 – ป.6 ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และเป็นค่ำหนังสือเสริมประสบกำรณ์ในกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมี
หนังสือใช้เรียนครบทุกคน 
 1.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 
 กระทรวงศึกษำธิกำรสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำจัดซื้อหนังสือตำมกิจกรรมกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ได้แก่  
  1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษำใช้หนังสือเสริมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
  1.2.2 ระดับประถมศึกษำ (ป.1 – ป.6) ใช้หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน/รำยวิชำ
พ้ืนฐำน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 คือ 
   1) ภำษำไทย 
   2) คณิตศำสตร์ 
   3) วิทยำศำสตร์ 
   4) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   5) สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   6) ศิลปะ 
   7) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
   8) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
และใช้แบบฝึกหัดในรำยวิชำพ้ืนฐำน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้มีเพ่ือเสริมทักษะที่จ ำเป็นแก่นักเรียนระดับประถมศึกษำ
เท่ำนั้น ได้แก่  
   1) ภำษำไทย 
   2) คณิตศำสตร์ 
   3) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
  1.2.3 ระดับมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6) ใช้หนังสือเรียน สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน/รำยวิชำ
พ้ืนฐำน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
หมายเหตุ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
 
          /และสำระ... 
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และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ.
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560 
 1.3 แนวทำงกำรจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  1.3.1 กำรคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  ครูผู้สอนเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกหนังสือตำมเหตุผลเชิงคุณค่ำทำงวิชำกำรเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย (ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัดรำยวิชำพ้ืนฐำน พิจำรณำคัดเลือกจำกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน หลักสูตรสถำนศึกษำ มีเนื้อหำสำระยำกง่ำยเหมำะสมกับผู้เรียนให้เลือกจำกบัญชีก ำหนดสื่อกำรเรียนรู้
ส ำหรับเลือกใช้ในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ256  จำก 
เว็ปไซด์ฐำนข้อมูลบัญชีก ำหนดสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับเลือกใช้ในสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขัน้พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  
  ส ำหรับกำรคัดเลือกหนังสือเสริมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นผู้คัดเลือก
หนงัสือตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ผู้แทนคร ู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยพิจำรณำ
จำกควำมสอดคล้องของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและหลักสูตรสถำนศึกษำต่อกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
ส่งเสริมกระบวนกำรคิดคุณธรรมจริยธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสำมำรถดูรำยชื่อตัวอย่ำงหนังสือที่ผ่ำนกำร
ประกวด/กำรคัดเลือก จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนจำกเว็บไซต์ส ำนักงำนวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  1.3.2 กำรจัดซื้อ/จัดหำหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
       1) หนังสือเสริมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ควรมีหลำกหลำยประเภท หลำกหลำยในด้ำนของผู้แต่ง ผู้
วำดภำพประกอบและเนื้อหำกำรเรียนรู้ และมีจ ำนวนเพียงพอเหมำสมต่อกำรจัดประสบกำรในห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย 
      2) หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรำยวิชำพ้ืนฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้ด ำเนินกำรจัดซื้อ ดังนี้ 
   2.1) จัดซื้อ/จัดหำหนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 1 และ 4 ให้พิจำรณำเลือกซ้ือฉบับที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
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   2.2) จัดซื้อแบบฝึกหัดในรำยวิชำพ้ืนฐำนระดับประถมศึกษำใน 3 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เพ่ือแจกให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำทุกคนโดยไม่เรียนเก็บคืน ทั้งนี้ กำรจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 4 
ให้พิจำรณำเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 
   ทั้งนี้ ในกำรจัดซื้อจัดหำหนังสือเรียนทุกกรณี ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ส ำหรับกรณีที่ได้รับแจ้ง
จัดสรรงบประมำณยังไม่ครบตำมวงเงินงบประมำณค่ำหนังสือเรียนให้สถำนศึกษำยืมเงินจำกงบเงินอุดหนุน
รำยกำรค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมำใช้เป็นล ำดับแรกก่อนหำกยังไม่พอให้ยืมเงินจำกรำยกำรค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นล ำดับถัดไปและเม่ือได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมครบจ ำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืน
รำยกำรเดิม 
   3) งบประมำณในกำรจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สำมำรถถัวจ่ำยระหว่ำง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู่และระดับชั้นได้ 
   4) ให้สถำนศึกษำแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อ/จัดหำให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้ำง
วินัยให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบ ตระหนักถึงกำรใช้หนังสือให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   5) งบประมำณท่ีเหลือจำกกำรจัดซื้อหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน/รำยวิชำ
พ้ืนฐำนให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สำมำรถน ำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย หนังสือเรียน
สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม/รำยวิชำเพ่ิมเติมที่เหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ หรือจัดท ำส ำเนำ
เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ใบงำน ใบควำมรู้ เป็นต้น โดยผ่ำนควำมเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   6) วิธีด ำเนินกำรจัดซื้อ 
    6.1) ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตำมประรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง โดยให้ค ำนึงถึงคุณภำพที่เหมำะสมกับรำคำ
และให้ต่อรองรำคำจำกผู้ขำยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีควำมจ ำเป็นต้องระบุชื่อส ำนักพิมพ์และชื่อผู้แต่งเป็น
กำรเฉพำะ ให้ด ำเนินกำรโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม โดยให้จัดท ำ
หนังสือแจ้งให้ผู้มีอำชีพ ร้ำนค้ำ ส ำนักพิมพ์ เข้ำแข่งขันรำคำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เมื่อมีผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
แล้ว หำกเห็นว่ำรำคำยังไม่เหมำะสมให้ท ำกำรต่อรองรำคำให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ 
   6.2) ให้สถำนศึกษำเตรียมด ำเนินกำรหำผู้ขำยไว้ให้พร้อม เพ่ือที่จะท ำสัญญำได้ทันที
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติกำรโอนเงินงบประมำณเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ 
   6.3) เมือ่ได้รับเงินงบประมำณให้ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินและ
จ ำนวนเงินในสมุดคู่ฝำกของธนำคำรว่ำมีจ ำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 
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   6.4) ออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำรในนำมของสถำนศึกษำตำม
จ ำนวนเงินที่ได้รับ ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน 
   6.5) เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถำนศึกษำลงบัญชีวัสดุ 
หนังสือเรียนและให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือตรวจสอบ 
   6.6)กำรจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 อุปกรณ์กำรเยนที่จ ำเป็นและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ ำ ดินน้ ำมันไร้
สำรพิษ กรรไกรส ำหรับเด็กปฐมวัย กระดำษ สมุด ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ไม้บรรทัด กระเป๋ำนักเรียน ฯลฯ ใน
อัตรำดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษำ    100 บำท/คน/ภำคเรียน 
       (200 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษำ    195 บำท/คน/ภำคเรียน 
       (390 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   210 บำท/คน/ภำคเรียน 
       (420 บำท/คน/ปี) 
 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   230 บำท/คน/ภำคเรียน 
       (460 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับ ปวช.1-3 (สถำนประกอบกำร)  230 บำท/คน/ภำคเรียน 
       (460 บำท/คน/ปี) 
 ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสำมำรถถัวจ่ำยระหว่ำงอุปกรณ์กำรเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้ 
 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะโอนงบประมำณค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่ หน่วย
เบิกจ่ำย (สพป.,สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำย) เพ่ือให้ด ำเนินกำรโอนเงินงบประมำณค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้ำบัญชีเงินฝำธนำคำรของสถำนศึกษำในสังกัด โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสด
ให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง เพ่ือน ำไปเลือกซื้ออุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้
ตำมควำมต้องกำรให้เหมำะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภำพ ได้แก่ สีเทียน สีน้ ำ ดิน-
น้ ำมันไร้สำรพิษ กรรไกรส ำหรับเด็กปฐมวัย กระดำษ สมุด ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือ
เรขำคณิต วัสดุฝึกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วัสดุฝึกอำชีพ วัสดุด้ำน ICT กระเป๋ำนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น ในกรณี
ที่มีกำรบริจำคให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โดยบริจำคเงินท่ีได้รับ
สิทธิ์ดังกล่ำวให้กับสถำนศึกษำด้วยควำมสมัครใจ เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจำค โดยด ำเนินกำรข้นตอนกำรจ่ำยเงิน กำรควบคุม ติดตำมและตรวจสอบ ดังนี้ 
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 1. เมื่อสถำนศึกษำได้รับเงินงบประมำณให้ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินและจ ำนวน
เงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำว่ำมีจ ำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 
 2. สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำรในนำมของสถำนศึกษำตำมจ ำนวนเงิน ที่
ได้รับส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน 
 3. สถำนศึกษำแต่งตั้งผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย 2 คน เพ่ือร่วมกันจ่ำยเงินให้กับนักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครองโดยลงลำยมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับ
เงินแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ตำมแบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (เอกสำรหมำยเลข 1) 
 4. สถำนศึกษำแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนได้ตำมควำมต้องกำร 
ได้แก่ จัดซื้อจำกสหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน โดยด ำเนินกำรให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน ส ำหรับโรงเรียนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองหำซื้อได้
ล ำบำก สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำได้โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 5.สถำนศึกษำติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนจำกนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐำน กำร
จัดหำแทน) (เอกสำรหมำยเลข 2) 
 6. สถำนศึกษำดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนจริง หำกพบว่ำนักเรียนไม่มีอุปกรณ์กำรเรียน โดย
นักเรียนหรือผู้ปกครองน ำเงินไปใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืนที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทำง
รำชกำร 
 7. ผู้ปกครองสำมำรถใช้จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โดยถัวจ่ำยร่วมกับค่ำเครื่องแบบนักเรียนได้ 
 8. กรณีท่ีผู้ปกครองบริจำคค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริจำค
เงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์กำรเรียน โดยบริจำคเงินท่ีได้รับสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับโรงเรียนด้วยควำมสมัครใจ เพ่ือให้
โรงเรียนน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วน เสื้อ/กำงเกง/กระโปรง ในอัตรำ ดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษำ    300 บำท/คน/ปี 
 - ระดับประถมศึกษำ    360 บำท/คน/ปี 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   450 บำท/คน/ปี 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   500 บำท/คน/ปี 
 - ระดับ ปวช.1-3 (สถำนประกอบกำร)  900 บำท/คน/ปี 
 กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สำมำรถซื้อเข็มขัด รองเท้ำ ถุงเท้ำ ชุดลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุว
กำชำด/ชุดกีฬำได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสำมำรถถัวจ่ำยระหว่ำงเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนได้ 
 
 
          /แนวทำง... 
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 แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะโอนงบประมำณค่ำเครื่องแบบนักเรียนให้แก่หน่วย
เบิกจ่ำย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำย) เพ่ือให้ด ำเนินกำรโอนเงินงบประมำณค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้ำบัญชีเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำในสังกัด โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสด
ให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง และหำกม่ีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้วอำจน ำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็ม
ขัด รองเท้ำ ถุงเท้ำ ชุดลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ชุดกีฬำ/อุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นได้ 
 ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหำเครื่องแบบนักเรียนได้ตำมควำม
ต้องกำร ได้แก่ จัดซื้อจำกสหกรณ์ ร้ำนค้ำ ชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนหรือตัดเย็บเอง โดยด ำเนินกำรให้ทันก่อนเปิด
ภำคเรียน ส ำหรับโรงเรียนที่ห่ำงไกล ทุรกันดำร โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ และศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้ปกครองหำซื้อได้ล ำบำก โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดหำเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภำพให้แก่นักเรียนได้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 วิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรควบคุม ติดตำมและตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับกำรจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /เอกสำร... 
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 เอกสำรหมำยเลข 1 
 

แบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 

ค่ำ  เครื่องแบบนักเรียน   ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนที่..........ปีกำรศึกษำ..................... 
ระดับชั้น อนุบำลปีที่...............   ประถมศึกษำปีที่............................ 
  มัธยมศึกษำปีที่.................   ปวช.(สถำนประกอบกำร)................................. 
นักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น..............คน  ได้รับเงินจำกโรงเรียน........................................................................ ......... 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........................................................................ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ ำจะน ำเงิน 
ที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป 
ที ่ ชื่อ-สกุลนักเรียน หมำยเลข

ประจ ำตัว
นักเรียน 
13 หลัก 

จ ำนวนเงิน วันที่รับเงิน ลำยมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
  รวมทั้งสิ้น     
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้จ่ำยเงิน   ลงชื่อ............................................ครูประจ ำชั้น 
      (..........................................)          (...........................................) 
 
      ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
         (..........................................)     
 
 
           /เอกสำร... 
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          เอกสำรหมำยเลข 2 
 

แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ 
 

ค่ำ   เครื่องแบบนักเรียน   ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนที่..........ปีกำรศึกษำ..................... 
ระดับชั้น อนุบำลปีที่...............   ประถมศึกษำปีที่............................ 
  มัธยมศึกษำปีที่.................   ปวช.(สถำนประกอบกำร)................................. 
นักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น..............คน  ได้รับเงินจำกโรงเรียน................................................................................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........................................................................และขอรับรองว่ำ  
นักเรียนทุกคน/ผู้ปกครองได้น ำเงินไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
ที ่ ชื่อ-สกุลนักเรียน หมำยเลข

ประจ ำตัว
นักเรียน 
13 หลัก 

จ ำนวนเงิน วันที่รับเงิน ลำยมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

หมำยเหตุ 

       
       
       
       
       
       
  รวมทั้งสิ้น     
 
 

   ลงชื่อ............................................ครูประจ ำชั้น 
         (..........................................)     
 

      ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
         (..........................................)  
           /4.ค่ำ
กิจกรรม... 
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4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 งบประมำณกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษำ    215 บำท/คน/ภำคเรียน (430 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษำ    250 บำท/คน/ภำคเรียน (480 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   440 บำท/คน/ภำคเรียน (880 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   475 บำท/คน/ภำคเรียน (950 บำท/คน/ปี) 
 - ระดับ ปวช.1-3 (สถำนประกอบกำร)  475 บำท/คน/ภำคเรียน (950 บำท/คน/ปี) 
 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมวิชำกำร 
 2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
 3. กิจกรรมทัศนศึกษำ 
 4. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ICT)  
 ทั้งนี้ ในกำรวำงแผนก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต้องให้คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย (ผู้แทน
ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมกำรนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี
ส่วนร่วมและพิจำรณำโดยที่ผลกำรพิจำรณำต้องไม่เป็นกำรรอนสิทธิ์ของเด็กยำกจน เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
และเด็กด้อยโอกำสที่พึงจะได้รับ  
 โดยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้โรงเรียนสำมำรถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตำมนโยบำย 
  “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”  ตำมคู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”  โดยวำงแผน
ด ำเนินกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำและสำมำรถใช้งบประมำณ งบเงินอุดหนุน รำยกำร
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมดังกล่ำวได้ 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมวิชำกำร เป็นกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติมนอกจำกกำรเรียนปกติในชั้นเรียน เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีควำมเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภำพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงจินตนำกำรให้โอกำสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนประชำธิปไตย ทั้งนี้ กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” เป็นกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ โดยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนกำรคิดและ
กำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเปิดกว้ำง (Growth Mindset) ด้ำนกำรแก้ปัญหำ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรง
ชีพและทักษะชีวิต โดยตอบสนองควำมสนใจ ควำมถนัดและควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลฝึกกำรท ำงำน ทักษะทำงอำชีพทรัพย์สิทนทำงปัญญำ อยู่อย่ำงพอเพียงและมีวินัยทำงกำรเงิน 
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ทักษะชีวิตและสร้ำงเสริมสมรรถนะทำงกำย รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำโดยก ำหนดให้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมดังกล่ำงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

           /3.ค่ำกิจกรรม... 
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 2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ กิจกรรม “ลดเวลำ
เรียน เพ่ิมเวลำรู้” เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะและค่ำนิยม โดยปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึก
กำรท ำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสำธำรณะและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ อุดทน มุ่งมั่นในกำรท ำงำน ควำมกตัญญู) และปลูกฝังควำมรักควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไยและหวง
แหนสมบตัิของชำติ 
โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำ ได้แก่ ค่ำยเด็กดีของชุมชน ค่ำยรักษ์โลก ค่ำรักษ์สัตว์ ค่ำย
ยุวชนคนดี ค่ำยสันติวิธี กิจกรรมอำสำพัฒนำ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร เป็นต้น 
 - ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภำคปฏิบัติในกำรเรียนลูกเสือ/เนตร
นำรี/ยุวกำชำด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกทักษะกำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำรใช้
ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ กำรเดินทำงไกล กำรอยู่ค่ำยพักแรม กำรผจญภัย (ไต่เขำปีต้นไม้ ฯลฯ) โดย
ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. กิจกรรมทัศนศึกษำโดยเน้นภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ของชำติและท้องถิ่น และ/หรือ ทัศน
ศึกษำตำมแห่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจำกกำรเรียนในห้องเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 4. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) เป็นกิจกรรมกำรให้บริกำร ICT/
บริกำรคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจำกกำรเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐำนตำมหลักสูตรปกติ เช่น กำรให้บริกำร
สืบค้นควำมรู้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำสื่อรำยงำน กำรน ำเสนอข้อมูล 
กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำง
น้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี 
แนวทางการบริหารจัดการ 
 เมื่อสถำนศึกษำได้รับจัดสรรงบประมำณแล้ว ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ทั้งนี้ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำก ำกับติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯและนโยบำย 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 ระดับสถำนศึกษำ 
 1. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 
 
          /ค่ำจัดกำร... 
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ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน รวมทั้งกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
 2. สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรำยงำนผ่ำนระบบ
บัญชีกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (National Education Account : NEA) 
 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมโครงกำรขยำยโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ปีงบประมำณ 2561 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ระบบ e-MES ) 
 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมโครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  

 กรณีท่ีผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่ำเครื่องแบบนักเรียนและค่ำอุปกรณ์กำรเรียนแล้วมีควำม
ประสงค์ท่ีจะบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับโรงเรียนด้วยควำมสมัครใจ เพ่ือให้โรงเรียนน ำไปพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สำมำรถท ำได้โดยท ำใบส ำคัญรับเงินจำกโรงเรียน และ
น ำเงินบริจำคให้กับโรงเรียนในเอกสำรฉบับเดียวกัน ตำมแบบใบแสดงเจตจ ำนงบริจำคค่ำเครื่องแบบนักเรียน/
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (ตำมตัวอย่ำง) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ใบแสดง... 
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ใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
        โรงเรียน.................................................
        สพป./สพม............................................ 
 
      วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................. 

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................................................. .
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................ถนน...................................................แขวง/ต ำบล.................. ..........................
อ ำเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์
...........................ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นำย/
นำงสำว)....................................................................................................หมำยเลขประจ ำตัวนักเรียน(13 
หลัก)........................................ระดับชั้น.......................ปีกำรศึกษำ.....................  
 มีควำมประสงค์ท่ีจะบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำด้วยควำมสมัครใจให้แก่โรงเรียน ใน
รำยกำร ดังนี้         ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  จ ำนวน.............................................บำท 
  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน    จ ำนวน..............................................บำท  
   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น..................................บำท (..................................................)  
เพ่ือให้โรงเรียนน ำไปด ำเนินกำร ดังนี้ 
  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  จดัหำวัสดุ อุปกรณ์กำรศึกษำ 
  ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหำหรือจัดสร้ำงอำคำรเพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................ผู้บริจำค   ลงชื่อ........................................ผู้รับเงินบริจำค 
      (......................................)          (.......................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................เลขท่ี..........................ลงวันที่
..................................... 
ให้กับผู้บริจำคแล้ว 
 
 
 
       /แนวทำง... 
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แนวทางการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 

 กำรด ำเนินงำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตำมโครงกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมติดตำมประเมินผลและร่วมรับผิดชอบโดย
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรมีส่วนร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีบทบาท ดังนี้ 
 นักเรียน 
 นักเรียนทุกคนมีบทบำทในกำรร่วมพิจำรณำจัดซื้อจัดหำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนของ
ตนตำมควำมเหมำะสม โดยเงินที่ได้รับสำมำรถถัวจ่ำยได้ระหว่ำง 2 รำยกำร ซึ่งรับผิดชอบกำรใช้ กำรรักษำ
หนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนให้คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรเรียนและรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
 ผู้ปกครอง 
 ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนให้กับนักเรียนในปกครอง
ของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสำมำรถถัวจ่ำยได้ระหว่ำงอุปกรณ์กำรเรียนให้คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สุงสุด สิ่ง
เสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ำย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) 
 มีบทบำท 
 1. ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2.ร่วมก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องของกำรนักเรียนและ
สถำนศึกษำ 
 3.ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้เงินที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ 
 4.ร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีบทบำท 
 1. ให้ควำมเห็นชอบในกำรคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2. ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
นักเรียนและสถำนศึกษำ 
 3. ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้เงินที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนของสถำนศึกษำ 
งบประมำณท่ีเหลือจำกกำรจัดซื้อหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน/รำยวิชำพ้ืนฐำนให้แก่นักเรียนทุกคน
แล้วสำมำรถน ำไปจัดซื้อหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม/รำยวิชำเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำหรือจัดท ำส ำเนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอบ ได้แก่ ใบงำน ใบควำมรู้ เป็นต้น และเงินที่
เหลือจำกกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 4..สังเกตกำรณ์ในกำรจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้ในทุกข้ันตอน 
 5.ร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและน ำไปใช้เพ่ือพัฒนำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
 เงินรายได้สถานศึกษา หมำยถึง เงินรำยได้ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ซึ่งก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ทั้งที่เป็นที่รำชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งกำรจัดหำรำยได้จำกกำรบริกำร
ของสถำนศึกษำและเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำยวัตถุประสงค์และภำรกิจหลักของ
สถำนศึกษำ บรรดำอสังหำริมทรัพย์ที่สถำนศึกษำได้มำโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยกำร ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจำก
รำยได้ของสถำนศึกษำรวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำลำศึกษำและเบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำ
กำรซื้อทรัพย์สินหรือจ้ำงท ำของที่ด ำเนินกำรโดยใช้เงินงบประมำณให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้นๆ ได้ตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 โดย สพฐ.ได้ก ำหนดระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับ เงินรำยได้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2549 แต่เนื่องจำก
สภำวกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัว 
เหมำะสมกับ สภำวกำรณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ สพฐ. จึง
ยกเลิกประกำศหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินฯ และค ำสั่งมอบอ ำนำจ โดยให้ใช้ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์อัตรำและวิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำขั้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2551 และค ำสั่งมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1505 / 2551 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกำยน 2551 แทน 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำย่อมหมำยรวมถึง เงินที่สถำนศึกษำได้รับไว้ทุกประเภท เพ่ือใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำซึ่งเป็นภำรกิจของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  1. บรรดำรำยได้หมำยถึงกำรรับเงินทุกประเภทที่เป็นรำยได้ของสถำนศึกษำ หรือ
สถำนศึกษำท ำกิจกำรอะไรที่ก่อให้เกิดรำยได้ถือว่ำ เป็นรำยไดข้องสถำนศึกษำทั้งสิ้น เช่น รำยได้จำกกำรขำย
อำหำรเงินผ้ำป่ำเงินรำยได้จำกงำนเลี้ยงศิษย์เก่ำ ฯลฯ 
  2. ผลประโยชน์ที่เกิดจำกที่รำชพัสดุหมำยถึง บรรดำผลประโยชน์ที่สถำนศึกษำได้รับจำกท่ี
รำชพัสดุของสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรจัดหำรำยได้จำกกำรบริกำรของสถำนศึกษำ และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบำยวัตถุประสงค์และภำรกิจหลักของสถำนศึกษำแต่กำรหำ ประโยชน์ต้องไม่ท ำ ในเชิง
ธุรกิจเช่น กำรปลูกยำงพำรำบนพื้นที่รำชพัสดุของสถำนศึกษำ รำยได้จำกกำรขำยยำงพำรำก็ต้องน ำเงินเข้ำเป็น
เงินรำยได้สถำนศึกษำ รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำร/สถำนที่ 
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  3. เบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำกำรซื้อทรัพย์สิน หรือจ้ำงท ำของ ด้วยเงินงบประมำณ 
เช่นด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำหรืองำนจ้ำง และมีกำรผิดสัญญำเกิดข้ึนผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
ต้องจ่ำยเบี้ยปรับให้กับสถำนศึกษำ 
  4. เบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำลำศึกษำต่อ เช่น กรณีสถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครูลำ
ศึกษำต่อแต่มีกำรท ำผิดสัญญำ สถำนศึกษำได้เรียกค่ำปรับ ต้องน ำเงินค่ำปรับที่ได้รับเข้ำบัญชีเงินรำยได้
สถำนศึกษำ 
  5 เงินบริจำค หมำยถึง เงินที่มีผู้มอบให้ส่วนรำชกำร (สถำนศึกษำ) เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
สถำนศึกษำ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้แก่
สถำนศึกษำ พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินบริจำค พ.ศ.2526ดังต่อไปนี้ 

• เงินที่มีผู้มอบให้โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนให้สถำนศึกษำ
 บันทึกกำรรับเงินรำยได้สถำนศึกษำ ดอกผลให้สถำนศึกษำน ำไปใช้ในทำงที่เป็น
 ประโยชน์  แก่ทำงรำชกำรโดยส่วนรวม 

• เงินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์เพ่ือกำรใด เพ่ือใคร ให้สถำนศึกษำบันทึกรับไว้
 เป็นเงินบริจำคโดยมีวัตถุประสงค์เงินดอกผลที่เกิดจำกทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจำคให้
 สถำนศึกษำ น ำไปใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำมวัตถุประสงค์เท่ำนั้น 

 การรับเงินบริจาค 
 1. รับเป็นเงินสด ให้สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช ำระเงินทุกครั้งที่มีกำรรับเงิน โดยใช้ 
ใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำร และระบุชื่อผู้บริจำคจ ำนวนเงินที่บริจำคระบุวัตถุประสงค์แห่งกำร
บริจำคเพ่ือให้ผู้บริจำคที่เป็นบุคคลธรรมดำ หรือบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล สำมำรถน ำไปยกเว้นภำษีเงินได้
ตำมประมวลรัษฎำกร 
 2. รับเป็นอสังหำริมทรัพย์เกิน 100,000 บำทขึ้นไป ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  2.1 ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนคณะหนึ่ง จ ำนวนไม่เกิน 5 คนเพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองและภำระติดพันในทรัพย์สิน ประเมินรำคำทรัพย์สินที่บริจำค 
รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำ 
  2.2 หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 การออกหลักฐานการรับบริจาค 
 ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำออกหนังสือรับรองตำมมูลค่ำท่ีได้ด ำเนินกำรหรือตำมมูลค่ำทรัพย์สินที่เกิน
100,000 บำทข้ึนไป โดยประทับตรำโรงเรียนและลงลำยมือชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำในหนังสือรับรองในกำร
รับเงินหรือทรัพย์สินของสถำนศึกษำ มิให้สถำนศึกษำรับเงินบริจำคท่ีผู้บริจำคระบุเงื่อนไขของกำรบริจำคอัน
เป็นภำระแก่สถำนศึกษำเกินควำมจ ำเป็น 
 บุคคลธรรมดำบริจำคทรัพย์ให้แก่สถำนศึกษำไม่สำมำรถน ำมูลค่ำของทรัพย์สินไปหักลดหย่อนภำษีได้
แต่หำกบริจำคเงินเพ่ือซื้อทรัพย์สินให้แก่สถำนศึกษำของทำงรำชกำร สถำนศึกษำขององค์กำรรัฐบำลโรงเรียน
เอกชนที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ก็มีสิทธิหักลดหย่อนภำษีได้ 
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 หลักเกณฑ์การรับบริจาค 
  1. ค ำนึงถึงผลประโยชน์และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
  2.กรณีรับบริจำคมีเงื่อนไขต้องไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพำะ 
  3. พิจำรณำผลตอบแทนคุ้มกับค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเสียหรือไม่ 
  4.กรณีรับบริจำคทรัพย์สินอื่นนอกจำกเงิน ให้ตรวจสอบเอกสำรสิทธิ์ก่อนเสมอ หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรข้ึนมำเพ่ือพิจำรณำกำรรับบริจำคก่อนก็ได้ 
  5.กำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สินไม่ตรงกับอ ำนำจหน้ำที่ ให้ส่งมอบแก่ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง(ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) เพ่ือก ำกับ ดูแล บริหำรทรัพย์ของแผ่นดินต่อไป 
  6. ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 6. ค่ำขำยแบบรูปรำยกำรเมื่อสถำนศึกษำมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนหรืออำคำรประกอบอื่นภำยใน 
โรงเรียนจะจัดพิมพ์แบบรูปรำยกำรเพ่ือจ ำหน่ำยให้ผู้รับจ้ำง ค่ำขำยแบบรูปรำยกำร ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04002/ ว2511 ลงวันที่17 พฤศจิกำยน 2552 ดังนี้ 
  6.1 เงินที่ได้รับจำกกำรขำยแบบรูปรำยกำรที่จัดท ำข้ึนโดยใช้เงินงบประมำณแผ่นดินหรือ
ได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ถือว่ำเป็นทรัพย์สินของรัฐบำล ต้องน ำส่งคลังเป็น
รำยได้แผ่นดิน 
  6.2 เงินที่ได้รับจำกกำรขำยรูปแบบรำยกำรที่จัดท ำข้ึนโดยใช้เงินรำยได้สถำนศึกษำถือเป็น
รำยได้ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 7. เงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของสถำนศึกษำ
โดยสถำนศึกษำจัดท ำ โครงกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์สถำนศึกษำสำมำรถเก็บไว้ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์โดยไม่ต้อง
น ำส่งคลัง(ตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติแนบท้ำยหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 
กรกฎำคม 2552) 
 8. เงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน โดยน ำเงินดอกผลของกองทุนซึ่งเป็นทุนประเดิมจำก
รัฐบำลจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร นักเรียนที่ขำดแคลนอำหำรกลำงวัน และจัดสรรให้เป็นทุน
หมุนเวียนส ำหรับส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 9. เงินค่ำขำยทรัพย์สินของสถำนศึกษำ หำกเป็นกำรขำยวัสดุครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง ที่สถำนศึกษำ
จัดหำมำด้วยเงินงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนซึ่งสถำนศึกษำหมดควำมจ ำเป็นหรือช ำรุด 
เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯแล้ว เงินค่ำขำยทรัพย์สินดังกล่ำว ต้อง
น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินแต่ถ้ำทรัพย์สินที่สถำนศึกษำซื้อมำด้วยเงินนอกงบประมำณเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถำนศึกษำตำมมำตรำ 1336 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เงินที่ได้รับจำกกำรขำยทรัพย์สิน เป็น
เงินรำยได้ของสถำนศึกษำ (ตำมหนังสือ ที่ ศธ 04002/1903 ลงวันที่28 สิงหำคม 2551) 
 10.เงินหลักประกันสัญญำที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่รับคืนเมื่อพ้นก ำหนดภำระผูกพันตำมสัญญำ
หลักประกันดังกล่ำว เกิดจำกกำรท ำสัญญำซื้อ/จ้ำงในกำรจัดหำพัสดุที่ใช้เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน หำกผู้ขำย/
ผู้รับจ้ำงไม่รับคืนเมื่อสัญญำครบก ำหนดแล้วย่อมเป็นรำยได้สถำนศึกษำ 
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 11. เงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบแข่งขัน เงินที่สถำนศึกษำเรียกเก็บจำกผู้สมัครในกำรสอบแข่งขันโดยที่
สถำนศึกษำไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน เมื่อจัดเก็บแล้วให้น ำไปใช้
จ่ำยเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน เมื่อมีเงินเหลือให้น ำเข้ำบัญชีเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 การมอบอ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 
 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 15 ล้ำนบำท 
 2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งละไม่เกิน 20 ล้ำนบำท 
 3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งละ 
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท 
 4. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 25 ล้ำนบำท 
 5. ที่ปรึกษำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้ำนบำท 
 6. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักกำร 
คลังและสินทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งละไม่เกิน 40 ล้ำนบำท 
 7. นอกเหนือจำกนี้ ให้เป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
 1. กำรรับเงินทุกครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 2. กำรเก็บรักษำเงิน 
  2.1 สถำนศึกษำสำมำรถเก็บรักษำเงินรำยได้สถำนศึกษำ ได้ทั้งเงินสด เงินฝำกธนำคำรและ
ฝำกคลังตำมวงเงินที่ สพฐ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง ดังนี้ 
 

หน่วยงำน วงเงินเก็บรักษำต่อวัน 
เงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินฝำกคลัง 

1.โรงเรียนขนำดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 
คน 

20,000 30,000 ส่วนที่เกิน 

2. โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 30,000 ไม่เกิน 1 ล้ำน ส่วนที่เกิน 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 100,000 ไม่เกิน 5 ล้ำน ส่วนที่เกิน 
    
  
  2.2 กำรน ำฝำกธนำคำร 
   2.2.1 ฝำกธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจในท้องที่ที่โรงเรียนหรือ สพฐ. ตั้งอยู่ 
   2.2.2 กรณีในท้องที่ ไม่มีธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ให้ฝำกธนำคำรพำณิชย์ในท้องที่ 
   2.2.3 ประเภทบัญชีเงินฝำก ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ หรือ สพฐ. 
    แล้วแต่กรณีโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของรำชกำร ซึ่งโดยปกติควรฝำก
ประเภท    ออมทรัพย์เพ่ือให้เกิดดอกเบี้ยเงินฝำก 
   2.2.4 ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร ให้สมทบเป็นรำยได้สถำนศึกษำ ไม่ต้องส่งคลัง 
          /กำรก่อ... 
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การก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายเงิน 
  1.กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำให้สถำนศึกษำใช้จ่ำยเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำควำมโปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้และเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2. กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้มอบให้สถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ชัด
แจ้งให้น ำไปใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพำะในกิจกำรที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์ในกำรใช้ไว้เท่ำนั้น 
 3. กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ นอกเหนือจำกข้อ2 ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
  3.1 รำยจ่ำยค่ำจ้ำงชั่วครำว เพ่ือจ้ำงครูผู้สอน และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในลักษณะ
อ ำนวยกำร  ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกด้วยควำมโปร่งใส โดยค ำนึงถึงกรอบอัตรำก ำลัง วุฒิกำรศึกษำ
อัตรำคำ่จ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำงให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินนอกงบประมำณ
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร-กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
  3.2 รำยจ่ำยงบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค)ยกเว้น 
        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 
  3.3 รำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน ส ำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจนและขำดแคลน 
  3.4 รำยจ่ำยงบลงทุนเฉพำะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำคุณภำพ
         กำรศึกษำดังนี้ 
   - รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 2,000,000.- บำท 
   - รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งต่ ำกว่ำ 1,000,000.- บำท 
  3.5 รำยจ่ำยเพื่อสมทบรำยกำรค่ำครุภัณฑ์หรือรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้เป็นไปตำม
  ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณที่ทำงรำชกำรก ำหนด ดังนี้ 
   - สมทบได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
   - ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อน 
   - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับสถำนศึกษำในภูมิภำค 
   - เลขำธิกำร สพฐ. ส ำหรับสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 
 4. กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำเพ่ือเป็นเงินยืมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
  4.1 กำรยืมเงนิเพื่อใช้ทดรองจ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อม และเพ่ือ
  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
  4.2 กำรยืมเงินเพ่ือด ำเนินงำนจัดหำรำยได้ให้กับสถำนศึกษำ 
  4.3 กำรยืมเงินเพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล และกำรศึกษำ
  ของบุตรส ำหรับข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงของสถำนศึกษำ เฉพำะใน
ส่วนที่สำมำรถเบิกจำกเงินงบประมำณมำชดใช้เงินรำยได้สถำนศึกษำได้ 
 5. ห้ำมสถำนศึกษำด ำเนินกำร สั่งซื้อ สั่งจ้ำง และก่อหนี้ผูกพัน เกินวงเงินรำยได้สถำนศึกษำที่มีอยู่ ณ 
วันที่ด ำเนินกำร 
 6. สถำนศึกษำรำยงำนกำรรับ –จ่ำยเงินรำยได้ถำนศึกษำ ตำมแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
          /7. กรณี... 
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  7. กรณีสถำนศึกษำแห่งใด จ ำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจำกท่ีก ำหนด ให้ขอควำมเห็นชอบต่อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก่อนด ำเนินกำร 
 2.3 เงินอาหารกลางวัน 
   ควำมเป็นมำ 
            เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน กระทรวงศึกษำธิกำรเริ่มโครงกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509  กำร
ด ำเนินกำร แต่ละโรงเรียนได้ด ำเนินกำรในรูปแบบหลำกหลำยตำมสภำพของโรงเรียน เช่น บำงโรงเรียนอำจ
จัดอำหำรขำยให้รำคำถูก หรือบำงโรงเรียนอำจให้นักเรียนสร้ำงผลผลิตกำรเกษตรมำสมทบใช้ในโครงกำร
อำหำรกลำงวัน เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนอำหำร ซึ่งต่อมำในปี พ.ศ. 2535  รัฐบำลได้ประกำศพระรำชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ พ.ศ.2535  เพ่ือน ำดอกผลที่เกิดข้ึนจำกกองทุน
ไปใช้แก้ปัญหำด้ำนโภชนำกำรของนักเรียนระดับประถมศึกษำในสถำนศึกษำทุกสังกัด โดยในขณะที่ยังไม่ได้รับ
ดอกผลหรือดอกผลที่ได้รับไม่เพียงพอ รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยน ำไปช่วย
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนอำหำรกลำงวันและภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรียน ในลักษณะเงินอุดหนุน 
            นอกจำกนี้ เงินโครงกำรอำหำรกลำงวันยังได้รับกำรบริจำคจำกภำคเอกชนต่ำง ๆ และเรียกเก็บจำก 
ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งถือเป็นรำยได้สถำนศึกษำ  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำกเงินที่
ได้รับมำจำกหลำยแหล่ง  ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ ตำมแหล่งที่มำของเงิน ประกอบกับกำรที่
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร ในปี พ.ศ. 2546  โดยรวมกรมสำมัญศึกษำ 
กรมวิชำกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (เดิม) เป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)  กำรรวมหน่วยงำนดังกล่ำว ท ำให้ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ทรำบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ดังนั้น จึงได้สรุปกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินโครงกำรอำหำรกลำงวันให้ทรำบพอเป็นสังเขป ดังนี้ 
           ประเภทของเงินโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนประถมศึกษำ 
               1.เงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ 
               2.เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน (รับจำก อปท.) 
               3. เงินรำยได้สถำนศึกษำ-เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
รำยละเอียดมีดังนี้ 

  1.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(ทุนหมุนเวียนส ำหรับ
ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน) 
          เงินกองทุนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ประถมศึกษำแห่งชำติ(เดิม) เกิดจำกพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ โดยกองทุนมีแหล่งที่มำของเงิน ดังนี้ 
          1.1ทุนประเดิมจำกรัฐบำล โดยในวันที่พระรำชบัญญัติกองทุนใช้บังคับ ปีงบประมำณ 2535 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรให้ จ ำนวน 300 ล้ำนบำท และตั้งแต่ปีงบประมำณ 2536 เป็นต้นไป ให้
จัดสรรให้ปีละไม่น้อยกว่ำ 500 ล้ำนบำท จนกว่ำกองทุนจะมีเงินรวมกันถึง 6,000 ล้ำนบำท ซึ่งกองทุนมีเงิน
ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำวแล้วในปีงบประมำณ 2543  และดอกผลที่เกิดจำกกองทุนน ำไปจัดสรรให้กับ
โรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือด ำเนินกำร 
      /ตำมโครงกำร... 
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ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน และส่วนหนึ่งน ำไปจัดหำผลประโยชน์ เช่น ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชำติ ซึ่ง
ได้รับดอกเบี้ยทุกปี 
 1.2เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลหรือท่ีได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 1.3 เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจำคให้ 
  1.4ดอกผลที่เกิดจำกกองทุน 
กำรขอรับเงินจำกกองทุนโครงกำรอำหำรกลำงวันส่วนรำชกำรคือ สพฐ.เป็นผู้ขอรับจำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โดย สพฐ. ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (สพท.)  เป็นผู้รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร และ
นักเรียนขำดแคลนอำหำรกลำงวันส่งข้อมูลผ่ำนตำมล ำดับชั้นเงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนประถมศึกษำ นอกจำกจะจัดสรรให้เป็นค่ำอำหำรกลำงวันแล้วยังจัดสรรให้เป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับ
ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันและกำรขอรับกำรจัดสรรโรงเรียนจะต้องน ำเสนอโครงกำรผ่ำน
หน่วยงำนต้นสังกัดตำมล ำดับชั้น 

  2.เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (รับจาก อปท.) 
          เป็นเงินที่รัฐบำลจัดสรรให้ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน ซึ่ง
เริ่มจัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษำ ตั้งแต่ปีประมำณ 2535 ส่วนระดับก่อนประถมศึกษำได้รับจัดสรร
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2536  โดยส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ขอตั้งงบประมำณ จัดสรร และโอน
เงินงบประมำณผ่ำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอไปยังโรงเรียน  ต่อมำตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มำตรำ 30 (1) ก ำหนด ให้ด ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรให้บริกำรสำธำรณะที่รัฐด ำเนินกำรอยู่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ จึงได้ถ่ำยโอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2544  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรบริหำร
งบประมำณตำมโครงกำรถ่ำยโอนงำน/กิจกรรม บริกำรสำธำรณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2544 
           กำรรับโอนเงิน กรมกำรปกครอง เป็นผู้โอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโอนจัดสรรต่อให้กับโรงเรียนประถมศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำอำหำรให้กับโรงเรียนเอง โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียนทุกคน
ในระดับชั้นอนุบำล ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน 
 1. กำรขอรับเงินสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เสนอโครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุน    ตำมแบบโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนและแบบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนดตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แจ้งตำมนัยหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
 
 

                   /1.2 กำรจัดท ำ... 
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  1.2 กำรจัดท ำแบบโครงกำรขอรับเงินอุดหนุน ก ำหนดให้โรงเรียนระบุหลักกำรเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งบประมำณท่ีขอสนับสนุน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร พร้อมลงลำยมือชื่อผู้เสนอโครงกำร 
ผู้ให้ควำมเห็นชอบโครงกำรและผู้อนุมัติโครงกำร ซึ่งโรงเรียน/ผู้ขอรับเงินอุดหนุน จะต้องเขียนโครงกำรให้
ละเอียด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำว่ำ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือไม่ 
  1.3 กำรจัดท ำแบบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โรงเรียน/ผู้ขอรับเงินอุดหนุน จะต้องแสดง
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำว่ำ อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยหรือไม่ 
 2. กำรรับเงินอุดหนุน 
  2.1 ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 2 โรงเรียนควรประสำนติดตำมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันตำมที่ได้ยื่นโครงกำรขอรับเงินสนับสนุนและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ไว้ และเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งให้ไปติดต่อขอรับเงินพร้อมกับจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมแบบที่ก ำหนดตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 9 
  2.2 โรงเรียนควรท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนที่ท ำไว้
พร้อมเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุนให้ชัดเจนว่ำ มีข้อผูกพันต้องด ำเนินกำรอะไรบ้ำง ซึ่งมี
เงื่อนไขส ำคัญ ได้แก่ 

• บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน ข้อ 1 
  กำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ซึ่งให้
เป็นเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

• บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน ข้อ 6 
  เมื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียน/ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินและส ำเนำใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำร
หลักฐำนอื่น ให้ผู้อุดหนุนทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงกำรแล้วเสร็จ (สิ้นปีงบประมำณ) และหำกมีเงิน
เหลือจ่ำยให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3 โรงเรียนออกหลักฐำนใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้งที่มีกำรรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด (ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2552) 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา-เพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
          เงินรำยได้สถำนศึกษำ-เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน  ในที่นี้หมำยถึง  เงินที่มีผู้มอบให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน หรือเป็นเงินที่ได้รับจำกกำรขำยอำหำรหรือเรียกเก็บค่ำอำหำรจำก
ผู้ปกครองนักเรียน (เดิมถือเป็นเงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ซึ่งถือว่ำเป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง 
กำรใช้จ่ำยและก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้มอบให้ คือ เพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน   
 
      /กรณี... 



-29- 
 

          กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์ ถือเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำ กำรก่อหนี้ผูกพันและกำรใช้จ่ำยเงินถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2549  โดยให้ไปใช้จ่ำยหรือก่อหนี้
ผูกพันได้ แต่เฉพำะเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำนั้น 
  การเก็บรักษาเงิน 
  1.วงเงินอ ำนำจกำรเก็บรักษำ 
        เงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถเก็บรักษำได้ตำมที่กระทรวงกำรคลัง
อนุญำต ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2552 และหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/19505 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2553 ดังนี้ 
   1.1 เงินสด รวมทุกโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บ
รักษำได้ไม่เกิน 50,000 บำท 
   1.2เงินฝำกธนำคำร เพ่ือจัดหำอำหำรกลำงวันเก็บรักษำได้ในวงเงินไม่เกิน 
200,000 บำท 
   1.3 เงินฝำกคลัง ส่วนที่เกินอ ำนำจกำรเก็บรักษำเงินสด เงินฝำกธนำคำร ให้น ำฝำก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำเงินฝำกคลังต่อไป 
 การควบคุม 
  1. ให้เปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ประเภทออมทรัพย์ กรณีในท้องที่ตั้ง
โรงเรียนหรือท้องที่ใกล้เคียงไม่มี ให้น ำฝำกธนำคำรพำณิชย์อื่นภำยในท้องที่อ ำเภอเดียวกันได้ ส ำหรับดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นให้น ำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
  2. เงินที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินงบประมำณท่ีโรงเรียนควบคุมไว้ใน
ลักษณะของเงินนอกงบประมำณ ดังนั้น กำรเก็บรักษำเงินฝำกธนำคำรไม่ควรรวมกับบัญชีเงินนอกงบประมำณ
ประเภทอ่ืน เพ่ือให้สำมำรถควบคุมน ำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรได้ 
  3. กำรควบคุมทำงบัญชี ให้โรงเรียนบันทึกกำรรับ-จ่ำยเงิน ด้วยระบบควบคุมกำรเงินของ
หน่วยงำนย่อย พร้อมทั้งเก็บหลักฐำนไว้ที่โรงเรียน เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ 
กค 0414/3132 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2554 
  

 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออาหารกลางวัน 
           กำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำกเงินกองทุนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำ และเงินอุดหนุนทั่วไปจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของเงินเพื่อช่วยเหลือภำวะ 
โภชนำกำร และนักเรียนที่ไม่มีอำหำรกลำงวันรับประทำน (นักเรียนขำดแคลน) ดังนั้น โรงเรียนควรน ำเงินไป
จัดอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม ซึ่งกำรใช้จ่ำยอยู่ในลักษณะ ดังนี้ 
           1) รำยจ่ำยประเภทค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
           2) รำยจ่ำยประเภท ค่ำครุภัณฑ์ รำคำไม่เกินหน่วยละ 20,000 บำท 
           3) รำยจ่ำยประเภท ค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก ประกอบอำหำร 
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           4) รำยจ่ำยประเภทค่ำครุภัณฑ์ รำคำเกินหน่วยละ 20,000 บำท หรือรำยจ่ำยประเภทอื่น ๆ  
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ให้เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรส ำหรับเงินรำยได้สถำนศึกษำเพ่ือโครงกำร
อำหำรกลำงวัน  กำรก่อหนี้ผูกพันและกำรใช้จ่ำยให้ถือปฏิบัติตำม “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2549” 
กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรนักเรียน  
            ดว้ยงบประมำณเงินอุดหนุน  ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอำหำรให้กับนักเรียน  ไม่ว่ำจะเป็นกำร
จัดอำหำรกลำงวัน หรือกำรจัดอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงิน
อุดหนุนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หนังสือที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่ 16 
ธันวำคม 2548 )  สถำนศึกษำได้รับงบประมำณดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรได้  ดังนี้ 
            1. จัดซื้อวัตถุดิบมำประกอบอำหำร 
            2. จ้ำงเหมำท ำอำหำร 
            3. จ่ำยเงินสดให้นักเรียนโดยตรง 
            กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ตำมข้อ 1 หรือ 2 สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรจัดหำในครำวเดียวกันกับเงิน
รำยได้สถำนศึกษำประเภทเงินอำหำรกลำงวัน โดยปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            ส ำหรับกำรจ่ำยเงินสดให้นักเรียนโดยตรงตำมข้อ 3 สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 
คน  ร่วมกันจ่ำยเงิน  โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย  
ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
กรณีที่ 1 กำรจัดซื้อวัตถุดิบมำประกอบอำหำร 
                  1.1 กำรจัดซือ้วัตถุดิบประจ ำวัน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
              * เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบเรื่องอำหำรนักเรียน   ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยจัดท ำรำยงำนขอซื้อวัสดุ (วัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำร)   
พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตำมแบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ตำม
ตัวอย่ำง) ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุของสถำนศึกษำ                                               
              * เจ้ำหน้ำที่พัสดุของสถำนศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมรำยละเอียดในใบจัดซื้อวัสดุเครื่อง
บริโภค  เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุมัติ  และใช้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยในแต่ละวัน 
              เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
              * ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค   

  1.2 กำรยืมเงินเพ่ือส ำรองจ่ำยในกำรจัดท ำอำหำร 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
*  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอำหำรนักเรียน  ท ำสัญญำกำรยืมเงินพร้อมด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อใช้
ส ำรองจ่ำยในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอำหำรในแต่ละวัน  ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
*  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ตรวจสอบควำมถูกต้อง เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
      /* เจ้ำหน้ำที่... 
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*  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอำหำรนักเรียน ด ำเนินกำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำรแต่ละวัน โดย
ใช้แบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและด ำเนินกำรเหมือนข้อ 1.1 
*  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอำหำรนักเรียน   รวบรวมใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคของแต่ละวันไว้  เมื่อครบ
ก ำหนดตำมสัญญำกำรยืมเงิน จึงรวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยทั้งหมด พร้อมด้วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ำมี) เพ่ือส่งใช้
เงินยืม ภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับเงิน 
                    เจ้ำหน้ำที่หำรเงินตรวจสอบหลักฐำนถูกต้อง  และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุมัติ
กำรล้ำงลูกหนี้เงินต่อไป 
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
*  สัญญำกำรยืมเงิน 
*  ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 
กรณีที่ 2 กำรจ้ำงเหมำท ำอำหำร 
                      2.1 จ้ำงเหมำท ำอำหำร 
              ในกรณีสถำนศึกษำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกจัดท ำอำหำรส ำหรับนักเรียนต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
ขั้นตอนการด าเนินการ การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ด ำเนินกำรดังนี้ 
            2.1.1.เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดท ำรำยงำนเสนอขออนุมัติจัดจ้ำงบุคคลภำยนอกท ำอำหำรต่อผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (ตำมตัวอย่ำง) 
             2.1.2 เมื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุมัติแล้ว จึงจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยระบุรำยเอียด
เกี่ยวกับกำรจัดท ำอำหำร ระยะเวลำ จ ำนวนนักเรียน ตำมที่สถำนศึกษำต้องกำรพร้อมทั้งเงื่อนไขกำรช ำระเงิน  
ซึ่งสำมำรถท ำข้อตกลงจ้ำงตลอดภำคเรียนได้  โดยก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินเป็นรำยวัน หรือรำยสัปดำห์  
หรือรำยเดือน  หรือจะช ำระครั้งเดียวเมื่อผู้รับจ้ำงจัดท ำอำหำรแล้วเสร็จตำมสัญญำก็ได้ และต้องระบุค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวเป็นอัตรำร้อยละ 0.01 ถึง 0.10 ของรำคำจ้ำงแต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 
บำท  (ตำมตัวอย่ำง) 
             2.1.3 ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ   ตรวจรับทุกวันที่ผู้รับจ้ำงจัดท ำอำกำรส่ง
มอบให้สถำนศึกษำ โดยใช้แบบตรวจรับพัสดุ (ตำมตัวอย่ำง) 
             2.1.4 เมื่อผู้รับจ้ำงจัดท ำอำหำรแล้วเสร็จตำมข้อตกลง ให้จัดท ำเอกสำรส่งมอบพัสดุ  เพ่ือให้
ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ด ำเนินกำรตรวจรับ (ตำมตัวอย่ำง) 
2.1.5  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอำหำรนักเรียนบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย                         
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. รำยงำนขอจ้ำง 
2. บันทึกตกลงจ้ำง 
3. ใบตรวจรับพัสดุ 
4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส ำคัญรับเงิน 
2.2  กรณีจ้ำงบุคคลภำยนอกมำประกอบอำหำร 
      /ขั้นตอน... 
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             ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร   กรณีท่ีสถำนศึกษำจัดซื้อวัตถุดิบมำท ำอำหำรแต่จ้ำงบุคคลภำยนอก 
เป็นผู้ประกอบอำหำร 
                    2.2.1กำรจดัซื้อวัตถุดิบมำประกอบอำหำรให้ด ำเนินกำรจัดซื้อเหมือนกรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบ
มำประกอบอำหำร  กรณีที่1 
                   2.2.2   กำรจ้ำงบุคคลมำประกอบอำหำร ให้ด ำเนินกำรเหมือนกรณีจ้ำงเหมำท ำอำหำรกรณี
ที่ 2 (ตำมตัวอย่ำง)  
 
กรณีที่ 3 จ่ำยเงินสดให้นักเรียนโดยตรง 
             ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้จัดท ำอำหำรให้นักเรียนสำมำรถจ่ำยเงินสดให้
นักเรียนโดยตรงได้  โดยปฏิบัติดังนี้ 
                    3.1   เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดท ำบันทึกขออนุมัติจ่ำยเงินต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพร้อมทั้งเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินอย่ำงน้อย 3 คน (ตำมตัวอย่ำง) 
                      3.2  ใช้แบบใบส ำคัญรับเงินให้นักเรียนลงลำยมือชื่อรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
(ตำมตัวอย่ำง) 
 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
          1. บันทึกขออนุมัติจ่ำยเงิน 
          2. ใบส ำคัญรับเงิน 
วิธีกำรรับ กำรจ่ำย กำรเก็บรักษำ และกำรบันทึกบัญชี 
         การรับเงิน   
          เงินที่สถำนศึกษำได้รับมำเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันจำกแหล่งที่มำของเงินทั้ง 3 
แห่ง ให้สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ให้แก่ผู้จ่ำยเงินทุกครั้ง และต้องควบคุม
ใบเสร็จรับเงินให้สำมำรถตรวจสอบได้ 
         การจ่าย   
          เมื่อน ำเงินไปเพ่ือด ำเนินกำรใด ๆ จะต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยครบถ้วนโดย  กรณีซื้ออำหำรสดมำเพ่ือ
ประกอบอำหำร ถ้ำจ ำนวนเงินเล็กน้อยอำจใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีซ้ืออำหำรสดและอำหำรแห้ง
ในปริมำณมำกให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำน หำกเป็นร้ำนค้ำที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ลงลำยมือชื่อใน
ใบส ำคัญรับเงิน และกำรจ่ำยเงินนอกจำกจะจ่ำยเป็นเงินสดเพ่ือน ำไปซื้ออำหำรสด อำหำรแห้ง หรือจ่ำยให้กับ
ผู้รับจ้ำงท ำอำหำรแล้ว ยังมีวิธีกำรยืมเงินจำกโครงกำรเพ่ืออำหำรกลำงวัน เพ่ือน ำมำทดรองจ่ำย ซึ่งด ำเนินกำร
ได้โดย 
          1. ท ำสัญญำยืมเงินไม่เกิน 30 วัน 
          2. วงเงินยืมไม่เกินควำมจ ำเป็นโดยให้เพียงพอจ่ำย ส ำหรับ 5 วันท ำกำร (1 สปัดำห์) เมื่อเงินใกล้
หมดให้เบิกชดเชยใบส ำคัญโดยไม่ต้องส่งคืนเงินยืม และให้ส่งคืนเงินยืมเมื่อครบ 30 วัน  
การเก็บรักษา   
          โรงเรียนสำมำรถเก็บรักษำเงินสดไว้เพ่ือส ำรองจ่ำย โดยกำรเก็บเงินสดให้เก็บในตู้นิรภัย ส ำหรับ
โรงเรียนที่ไม่มีตู้นิรภัยให้ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้เก็บรักษำ และจัดท ำบันทึกกำรรับเงินมอบให้ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินโรงเรียน 
      /ไว้เป็น... 
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ไว้เป็นหลักฐำนและส่งคืนเงินให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนเพ่ือจ่ำยในวันท ำกำรถัดไป (ยกเว้นเงินรำยได้
สถำนศึกษำให้เก็บเงินสดเพ่ือส ำรองจ่ำยไว้เฉพำะกรณีที่มีตู้นิรภัยเท่ำนั้น) โดยวงเงินเก็บรักษำ เป็นดังนี้ 
          1. เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรักษำเงินสดไว้ ณ ที่ท ำกำรได้วงเงินไม่
เกิน 20,000 บำท  เงินฝำกธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจในวงเงินไม่เกิน 200,000 บำท ส่วนที่เหลือน ำฝำก 
สพท. เพ่ือน ำฝำกคลัง 
          อนึ่ง เงินที่ได้รับเป็นของปีงบประมำณใด ให้จ่ำยภำยในปีงบประมำณนั้นหรืออย่ำงช้ำภำยใน
ปีงบประมำณถัดไป รวมแล้วถ้ำเกินสองปีงบประมำณ ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
          2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0414/07509 ลงวันที่ 5  ตุลำคม
2549 ซึ่งแจ้งตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04002/383  ลงวันที่ 30 
ตุลำคม 2549 มีหลักกำรดังนี้ 
              2.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำอ่ืน (เงินบ ำรุงกำรศึกษำเดิม เงินผลประโยชน์ที่รำชพัสดุ เงินค่ำปรับ 
ฯลฯ) ให้แต่ละหน่วยงำน มีวงเงินส ำรองจ่ำย ณ ที่ท ำกำร และวงเงินฝำกธนำคำร  โดยยึดจ ำนวนนักเรียน
วงเงินส ำรองจ่ำย ณ ที่ท ำกำร วงเงินฝำกธนำคำร ไม่เกินวันละ 
                   - โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 20,000 บำท ไม่เกิน 30,000 บำท 
                   - โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คนข้ึนไป 30,000 บำท ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
                   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 100,000 บำท ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
                   - สว่นที่เกินให้น ำฝำกคลัง 
(เงินรำยได้สถำนศึกษำให้เก็บเงินสดเพื่อส ำรองจ่ำยไว้เฉพำะกรณีท่ีมีตู้นิรภัยเท่ำนั้น) 
              2.2 เงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ ซึ่งเดิมเป็นเงินบ ำรุง
กำรศึกษำ และเงินบริจำคเพ่ืออำหำรกลำงวัน ซึ่งเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำ ที่มิได้มำจำกเงินงบประมำณ  
ให้สถำนศึกษำท่ีจัดอำหำรบริกำรให้กับนักเรียน เก็บรักษำเงินสดไว้ ณ สถำนศึกษำได้เพ่ิมจำกเงินรำยได้
สถำนศึกษำอ่ืน วันละไม่เกิน 20,000 บำท 
การบันทึกบัญชี 
โรงเรียนจัดท ำระบบควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 เมื่อโรงเรียนได้รับเงิน ให้บันทึกควบคุมใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ  โดยแบ่งตำมแหล่งที่มำของเงินทุกวันท ำกำรโรงเรียนต้องจัดท ำรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน เสนอกรรมกำรเก็บรักษำเงินและรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบ และ ณ วันสิ้นเดือนให้
ส่งส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันให้ สพท. ด้วยเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ         
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดอกผลของเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
           1. เงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน  
           ให้เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์กับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ หรือธนำคำรพำณิชย์
กรณทีี่ไม่มีธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำร
กลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียน............”  ดอกผลที่เกิดจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร ให้โรงเรียนเก็บ
สมทบไว้เพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือใช้จ่ำยต่อไป โดยไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 
          /2. เงินอุดหนุน... 
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          2. เงินอุดหนุนทั่วไป ที่รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ดอกผลที่เกิดจำกเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุน ให้น ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2552 
          3. เงินรำยได้สถำนศึกษำ–เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
          ให้น ำฝำกธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจในท้องที่ หำกท้องที่นั้นไม่มีธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ให้น ำฝำก
ธนำคำรพำณิชย์อ่ืนภำยในท้องที่อ ำเภอเดียวกันได้ ส ำหรับประเภทเงินฝำก ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละ
หน่วยงำน  ดอกผลที่เกิดจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ–เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน ก็ย่อมถือเป็นเงินรำยได้
สถำนศึกษำเพ่ือกำรนั้น 
  4. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำหักจำกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงเพื่อ
น ำส่งกรมสรรพำกร กรณีซื้อ หรือจ้ำง มีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยและหักภำษี ณ ที่จ่ำย ดังนี้ 
  1. ซื้อหรือจ้ำงบุคคลธรรมดำ ตั้งแต่10,000 บำทข้ึนไป หักร้อยละ1 ของมูลค่ำสินค้ำ/
บริกำรก่อนบวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
  2. ซื้อหรือจ้ำงนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บำทข้ึนไป หักร้อยละ1 ของมูลค่ำสินค้ำ/บริกำรก่อน
บวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยต้องยึดหลักเกณฑ์เงินสด หมำยควำมว่ำ จ่ำยเงินวันใดต้องหัก ภำษี ณ ที่จ่ำยใน 
วันนั้น หำกจ่ำยเงินสดวันใดต้องหัก ภำษี ณ วันที่จ่ำยไว้ด้วย 

 กำรออกหนังสือรับรองภำษี ณ ที่จ่ำยเมื่อมีกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกผู้รับเงิน หน้ำที่ของผู้จ่ำยเงินต้อง
ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จ ำนวน 2 ฉบับ ต้นฉบับใช้เป็นหลักฐำนให้กับผู้รับเงินโดยออกทันทีที่
มีกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ำย ทั้งนี้ให้ออกเลขท่ีและเรียงล ำดับเลขท่ีของใบรับรองกำรหัก ภำษี ณ ที่จ่ำย ส ำหรับ
ส ำเนำอีกฉบับให้น ำมำบันทึกรำยกำรรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
 ตัวอย่ำงที่ 1 รำคำวัสดุส ำนักงำน (ร้ำนใจดี) = 4,000 บำท 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม = 4,000×7/100 = 280 บำท 
 รำคำซื้อวัสดุส ำนักงำน = 4,280 บำท 
  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย = 4,000× 1% = 40 บำท 
 จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยให้กับร้ำนใจดี= 4,280 – 40 = 4,240 บำท 
 ตัวอย่ำงที่ 2 
 รำคำครุภัณฑ์ (บริษัทขำยดีจ ำกัด) = 12,840 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม = 12,840×7/107= 840 บำท 
 รำคำครุภัณฑ์ก่อนบวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม = 12,840 – 840 = 12,000 บำท 
 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย = 12,000× 1/100 = 120 บำท 
 จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยให้บริษัทขำยดีจ ำกัด = 12,840 – 120 = 12,720 บำท 
 วิธีน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เจ้ำหน้ำที่น ำเงินภำษี ณ ที่จ่ำย น ำส่งสรรพำกรท้องที่ ภำยในวันที่7
ของเดือนถัดจำกเดือนที่จ่ำยเงิน หำกไม่น ำ ส่งภำยในก ำหนดเวลำ ผู้จ่ำยเงินต้องรับผิดชอบช ำระเงินเพ่ิมเอง
ร้อยละ1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภำษีที่น ำส่ง และอำจได้รับโทษทำงอำญำ ปรับไม่เกิน2,000 บำท 
           /บันทึก... 



-35- 
 

บันทึกรำยกำรน ำส่งในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภท เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำยโดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่
ได้รับจำกสรรพำกรท้องที่ (บจ.) เป็นหลักฐำนในกำรบันทึกรำยกำร 
          2.5 เงินลูกเสือให้ถือปฏิบัติตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรลูกเสือ
พิเศษ พ.ศ. 2509 ข้อ18-35 เมื่อจัดเก็บแล้วน ำฝำกธนำคำรเท่ำนั้น อัตรำกำรเก็บค่ำบ ำรุงลูกเสือประจ ำปี 
  - เก็บจำกลูกเสือคนหนึ่งปีละไม่เกิน 5 บำท 
  - เก็บจำกผู้บังคับบัญชำลูกเสือไม่เกินปีละ10 บำท 
 กำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่ำงๆ ตำมแบบที่ก ำหนดโดยซื้อได้จำกกอง
ลูกเสือ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ 
 หลักฐำนกำรจ่ำย ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำร และให้รวบรวมหลักฐำนกำร
จ่ำยไว้ที่สถำนศึกษำแต่ต้องเก็บไว้ให้ครบถ้วน เพ่ือกำรตรวจสอบได้ 
 2.6 เงินเนตรนารี  ให้ถือปฏิบัติตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรวิชำ
พิเศษ และเครื่องแบบเนตรนำรีฉบับชั่วครำว พ.ศ.2520 เงินบ ำรุงเนตรนำรีให้น ำฝำกธนำคำรเท่ำนั้น อัตรำ
กำรเก็บค่ำบ ำรุงเนตรนำรี 
  - เก็บจำกเนตรนำรีคนหนึ่ง ไม่เกินปีละ5 บำท 
  - เก็บจำกผู้บังคับบัญชำเนตรนำรีไม่เกินปีละ10 บำท 
 กำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ตำมแบบท่ีก ำหนดโดยซื้อได้จำกกอง
ลูกเสือสังกัดคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ(ใช้ใบเสร็จรับเงินเหมือนลูกเสือ) 
 หลักฐำนกำรจ่ำย ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกักกำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำร และให้รวบรวมหลักฐำนกำร
จ่ำยไว้ที่สถำนศึกษำแต่ต้องเก็บไว้ให้ครบถ้วน เพ่ือกำรตรวจสอบได้ 
 2.7 เงินยุวกาชาดให้ถอืปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรยุวกำชำด เรื่องระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับยุวกำชำด พ.ศ.2533 หมวด 4ว่ำด้วยเรื่องเงินบ ำรุงยุวกำชำด คือ เงินบ ำรุงประจ ำปีที่เก็บจำกยุว
กำชำดคนหนึ่งไม่เกิน 10 บำท กำรเก็บเงินยุวกำชำด ให้น ำฝำกธนำคำรออมสิน หรือธนำคำรพำณิชย์ประเภท
ออมทรพัย์ 
 กำรรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่กองยุวกำชำดก ำหนดทุกครั้ง 
 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับข้ันตอนกำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำร และให้รวบรวม
หลักฐำนกำรจ่ำยเก็บไว้ที่สถำนที่และต้องจัดเก็บให้ครบถ้วน เพ่ือรับกำรตรวจสอบได้เสมอ 
 กำรยุบหรือยกเลิกจกิำรกองลูกเสือ/เนตรนำรีโรงเรียน 
 กำรยุบ หรือยกเลิกกิจกำรกองลูกเสือ/เนตรนำรีกรณีมีทรัพย์สิน ให้ทรัพย์สินของกิจกำรกองลูกเสือ/
เนตรนำรีโรงเรียนนั้น ๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติต่อไป 
 2.8.เงินประกันสัญญาเงินประกันสัญญำเป็นเงินที่สถำนศึกษำรับจำกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงเมื่อท ำ
สัญญำซื้อหรือสัญญำจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญำ เพ่ือเป็นกำรประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึน
จำกกำรที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสัญญำเงินประกันสัญญำใช้หลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
 - เงินสด 
 - เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คลงวนัที่ที่ใช้เช็คนั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน3วันท ำกำร 

                           
         /- หนังสือ... 
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 - หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมที่ กวพ.ก ำหนด 
 - พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 เมื่อสถำนศึกษำรับเงินประกันสัญญำ จะต้องน ำเงินฝำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และเม่ือพ้นก ำหนดข้อผูกพันตำมสัญญำ สถำนศึกษำต้องจ่ำยคืนผู้ขำย หรือผู้รับจ้ำงโดยเร็วอย่ำงช้ำไม่เกิน15
วันนับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตำมสัญญำ (ส ำหรับหลักประกันสัญญำที่เป็นพันธบัตร หรือสัญญำค้ ำประกันของ
ธนำคำรไม่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนล่ำง) 
 ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำง
รำชกำรแล้วบันทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำกและบันทึกในรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวันในช่อง “เงินสด” หรือ “เงินฝำกธนำคำร” หรือ ”เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก” 
 ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญาให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. จัดท ำใบน ำฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิกจ ำนวน 2 ฉบับ 
  2. บันทึกกำรฝำกในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก 
  3. น ำใบฝำกและสมุดคู่ฝำก พร้อมเงินประกันสัญญำยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4. บันทึกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินประกันสัญญำ และบันทึกในรำยงำน
เงินคงเหลือประจ ำวันในช่อง “เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก” 
 ขั้นตอนกำรถอนเงินประกันสัญญำ 
 กรณีท่ี 1 สถำนศึกษำแจ้งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกโอนเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
  1. เมื่อครบก ำหนดให้โรงเรียนจัดท ำหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกให้โอนเงินให้เจ้ำหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงิน 
  2. เมื่อได้รับแจ้งจำกส่วนรำชกำรผู้เบิกว่ำจ่ำยเงินโอนให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ให้
บันทึกรำยกำรถอนในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก พร้อมทั้งหมำยเหตุว่ำได้โอนเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิแล้ว 
และบันทึกกำรจ่ำยในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินประกันสัญญำ 
 กรณีท่ี 2 สถำนศึกษำขอถอนเงินประกันสัญญำเพ่ือน ำมำจ่ำยให้เจ้ำหนีหรือผู้มีสิทธิ 
  1. จัดท ำใบเบิกถอน 2 ฉบับ 
  2. บันทึกกำรถอนในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก 
  3. น ำใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝำกยื่นต่อส่วนรำชกำรผู้เบิกเพ่ือขอถอนเงิน 
  4. เมื่อจ่ำยเงินคืนให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกในทะเบียนคุม  
 2.9 เงินประกันซอง ใช้เพื่อเป็นหลักประกันในกำรยื่นซองเสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวด
รำคำ ซึ่งตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับได้
ก ำหนดให้รับเป็นจ ำนวนเต็มในอัตรำร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำคำพัสดุ หรือรำคำจ้ำงที่จ้ำงในครั้ง
นั้น โดยน ำมำมอบให้กับคณะกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำในวันยื่นซองประกวดรำคำแต่หำกเป็น
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจเป็นผู้เสนอรำคำไม่ต้องวำงหลีกประกัน (หลักประกันซองใช้หลักประกันอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง เช่นเดียวกันหลักประกันสัญญำ) 
 วิธีรับเงินหลักประกัน กรณีรับหลักประกันซอง เป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน  
ตำมแบบของทำงรำชกำร แล้วบันทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนคุมหลักประกันซอง และบันทึกในรำยกำรเงิน 
           /คงเหลือ... 
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คงเหลือประจ ำวันในช่อง “เงินสด” หรือ“เงินฝำกธนำคำร” กระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับ
เช็คธนำคำรไว้เป็นเงินประกันซองแทนเงินสด สำมำรถเก็บรักษำเช็คดังกล่ำวไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันรับ
เช็คโดยไม่ต้องน ำส่งหรือน ำฝำกคลังเพ่ือควำมคล่องตัวในกำรคืนเงินประกันซองให้แก่ผู้ยื่นซองประกวดรำคำ
(หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว88 ลงวันที่29 กันยำยน 2549) 
 ว ิธีกำรจ่ำยเงินคืนหลักประกันซอง ให้คืนแก่ผู้เสนอรำคำ หรือผู้ค้ ำประกัน ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยกำรที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุดไม่เกิน3 รำย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
 

ด าเนินการตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 

ด้านรับ 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 1. เมื่อมีกำรรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงิน หำกเป็นกำรรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร ไม่ต้องออก 
ใบเสร็จรับเงิน 
 2. แจ้งเจ้ำหน้ำที่บัญชีเพื่อบันทึกรับในทะเบียนคุมเงินตำมประเภทเงินที่ได้รับ 
เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
 บันทึกรำยกำรรับในทะเบียนคุมเงินตำมประเภทเงินที่ได้รับ โดยใช้หลักฐำนประกอบกำรบันทึก
รำยกำรคือ ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน เลขท่ีเอกสำรในทะเบียนคุม เขียนย่อว่ำ“บร.” แต่กรณีรับดอกเบี้ยเงินฝำก
ธนำคำร เลขท่ีเอกสำรให้อ้ำงอิงเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำร 
ด้านจ่าย 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 1. ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
 2. จัดท ำหลักฐำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 3. ส่งต้นฉบับหลักฐำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิ
     ต่อไป 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 1. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำร 
 2. บันทึกขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) เพ่ือเบิกจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
 3. จ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
 4. เรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ให้ประทับตรำ “จ่ำยเงินแล้ว” ที่ใบเสร็จรับเงิน พร้อม 
ทั้งลงลำยมือชื่อ และชื่อ-นำมสกุล ตัวบรรจง วันที่จ่ำยเงินไว้ด้วย ส ำหรับใบส ำคัญคู่จ่ำยที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินออกให้ต้องมีรำยกำรส ำคัญดังนี้ 
  (1) ชื่อ สถำนที่อยู่หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
  2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
  (3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
         /(4) จ ำนวนเงิน... 
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  (4) จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
  5) ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน 
 กรณีใบเสร็จรับเงินมีรำยกำรไม่ครบถ้วนทั้ง5 รำยกำรให้ผู้จ่ำยเงินท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน(แบบ บก 
111) 
 5. จัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน โดยจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับหลักฐำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
 6. น ำหลักฐำนกำรจ่ำยลงทะเบียนคุมหลักฐำนกำรจ่ำยโดยให้เลขท่ีเรียงตำมล ำดับกำรจ่ำยเงิน 
(บค./บจ.) 
 7. ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยให้กับเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
 1. ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำร 
 2. บันทึกรำยกำรจ่ำยเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ โดยแยกตำมประเภทเงิน ส ำหรับ 
เลขที่เอกสำรในกำรบันทึกรำยกำร มีดังนี้ 
     สัญญำยืมเงิน เขยีนย่อว่ำ“บย.” 
     รับเอกสำรล้ำงหนี้เงินยืม หรือเอกสำรกำรจ่ำยเงินให้กับบุคคลภำยใน เขียนย่อว่ำ“บค.” 
     เอกสำรกำรจ่ำยเงินให้กับบุคคลภำยนอก เขียนย่อว่ำ“บจ.” 
 3. จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน โดยน ำยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทุกประเภทมำ 
สรุปลงในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
 4. จัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเรียงตำมล ำดับเพ่ือรอกำรตรวจสอบ 
 5..กรณีสถำนศึกษำมีบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน (มีกำรจ่ำยเช็ค) ต้องจัดท ำรำยงำนงบเทียบยอดเงิน 
ฝำกธนำคำรทุกสิ้นเดือน 
 6. กำรจัดท ำรำยงำนตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 
  6.1 รำยงำนประวัน จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันให้เป็นปัจจุบัน เสนอผู้บริหำร 
  สถำนศึกษำ “ในกรณีท่ีวันใดไม่มีกำรรับจ่ำยเงิน ให้จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  และ
หมำยเหตุ 
ในรำยงำนว่ำ  ไม่มีกำรรับ-จ่ำยเงิน” 
  6.2 รำยงำนประจ ำเดือน จัดส่งส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันสิ้นเดือน ให้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยในวันที่15 ของเดือนถัดไป 
  6.3 รำยงำนทุกภำคเรียน 
  - จัดท ำและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป ภำยใน 15 วัน นับแต่วันปิดภำคเรียน 
  6.4 รำยงำนประจ ำปี 
  - รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ (ตำมประกำศ  
สพฐ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์อัตรำและวิธีกำรน ำเงินรำยได้ไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2551) 
 
          /- รำยงำน... 
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   - รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่งทุกสิ้นปีงบประมำณ อย่ำงช้ำไม่เกินวันที่ 15 ตุลำคม  
ของ ปีงบประมำณถัดไป 
กรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
 1. เรียกเอกสำรกำรรับและกำรจ่ำยเงินจำกเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
 2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรบันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ และรำยงำนเงิน
 คงเหลือประจ ำวันว่ำมีควำมครบถ้วนถูกต้อง 
 3. ลงลำยมือชื่อในเอกสำรที่ตรวจสอบแล้ว (หลังส ำเนำใบเสร็จรับเงิน, ในทะเบียนคุมเงินนอก-
 งบประมำณวันที่ตรวจสอบ และในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน) 
 
3. เงินรายได้แผ่นดิน 
          เงินที่ส่วนรำชกำรจัดเก็บ หรือ ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจำกนิติ
กรรมหรือนิติเหตุ และ ไม่มีกฎหมำยอื่นใดก ำหนดให้ส่วนรำชกำรเก็บไว้ หรือหักไว้เพ่ือใช้จ่ำย ได้แก่ 
          *ดอกเบี้ยจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรของเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน 
          *ค่ำขำยของช ำรุดที่จัดหำจำกเงินงบประมำณ 
          *ค่ำขำยแบบรูปรำยกำรที่จัดหำจำกเงินงบประมำณ 
          *เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน (เงินงบประมำณท่ีเรียกคืนเนื่องจำกจ่ำยเกินสิทธิและได้รับคืนภำยหลังสิ้น
ปีงบประมำณ) 
 

เอกสารทางการเงิน 
เอกสารด้านรับ ได้แก่ 

1. ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
 กรณีสถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินประเภทต่ำง ๆ                                                      

2.  คู่ฉบับใบเบิกเงินฝำก 
กรณีสถำนศึกษำจัดท ำเพ่ือขอถอนเงินที่น ำฝำกคืนจำก สพท. 

3. สมุดคู่ฝำกธนำคำรหรือสมุดเงินฝำกธนำคำร 
    กรณีสถำนศึกษำได้รับโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของสถำนศึกษำ 
4. คู่ฉบับหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด (บก.28) 
    เป็นหลักฐำนรับฝำกเงินภำษีเพ่ือรอน ำส่งให้ส ำนักงำนสรรพำกรในกรณีท่ีสถำนศึกษำจ่ำยเงิน

ให้แก่เจ้ำหนี้เจ้ำหนี้และหักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้ตำมกฎหมำยก ำหนด 
 

เอกสารด้านจ่าย ได้แก่ 
1. ใบเสร็จรับเงินของ สพท. 

               กรณีสถำนศึกษำได้รับจำก สพท. เมื่อน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินโดยผ่ำน สพท. 
2. คู่ฉบับใบน ำฝำก 

กรณีสถำนศึกษำจัดท ำเพ่ือน ำเงินนอกงบประมำณฝำกคลังโดยผ่ำน สพท. 
 
     /3. หลักฐำน... 
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          3. หลักฐำนกำรจ่ำย ประกอบด้วย 
              3.1 หลักฐำนต้นเรื่องหรือหลักฐำนด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              3.2 ใบส ำคัญคู่จ่ำย ได้แก่ 
                    1) ใบเสร็จรบัเงินจำกเจ้ำหนี้ 
                    2) ใบเสร็จรบัเงินจำกส ำนักงำนประกันสังคม 
                    3) ใบเสร็จรบัเงินจำกส ำนักงำนสรรพำกร 
                    4) ใบส ำคัญรับเงิน 
 
 

ทะเบียนต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบ 
1. ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 

               ใช้บันทึกควบคุมหลักฐำนขอเบิก ได้แก่ หลักฐำนขอเบิกค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร  
ค่ำเช่ำบ้ำนเพื่อมิให้หลักฐำนสูญหำยและช่วยให้ด ำเนินกำรขอเบิกเงินตำมล ำดับก่อนหลัง 

2. ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ 
ใช้บันทึกควบคุมกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณท่ีขอเบิกจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด 

3. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
ใช้บันทึกควบคุมกำรรับ – จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ซึ่งมีทะเบียนคุม 2 แบบ ให้เลือกใช้ตำม 

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรใช้งำน โดยบันทึกควบคุมเงินแยกทะเบียนตำมประเภทของเงิน ได้แก่ 
               * เงินค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว และ เงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน) 
เงินค่ำหนังสือเรียน เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน และเงินค่ำกิจกรรมำพัฒนำผู้เรียน 
               * เงินอุดหนุนรับจำก อบต./อปท. ได้แก่ เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน เงินโครงกำรต่ำง ๆ 
               * เงินรำยได้สถำนศึกษำ เช่น เงินรับบริจำค เงินบ ำรุงกำรศึกษำ เป็นต้น 
          4. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ – เงินฝำก 
              ใช้บันทึกควบคุมกำรรับและน ำฝำกเงินประกันสัญญำ ที่ต้องจ่ำยคืนให้แก่ผู้มีสิทธิเมื่อถึงก ำหนด 

5. ทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
    ใช้บันทึกควบคุมกำรรับแบะน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน โดยทะเบียนคุมมีช่องหลำยช่องให้บันทึกแยก 

ตำมประเภทของเงินรำยได้แผ่นดินที่ได้รับ 
          6. สมุดคู่ฝำก (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) 
              ใช้บันทึกควบคุมกำรฝำกเงินนอกงบประมำณกับ สพท.(ส่วนรำชกำรผู้เบิก) และควบคุมกำรถอน
เงินที่น ำฝำก ได้แก่ เงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อบต./อปท. 
          7. ทะเบียนเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 
              ใช้บันทึกควบคุมกำรฝำกและถอนเงินกับธนำคำร ในกรณีที่สถำนศึกษำเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
ประเภทกระแสรำยวัน ซึ่งไม่มีสมุดเงินฝำกธนำคำรที่จะแสดงรำยกำรเคลื่อนไหวของกำรฝำกถอนเงินให้ทรำบ 
(โดยปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0530/45372 ลงวันที่ 20 กันยำยน 2531) 
 
 
      /รำยงำน... 
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รายงานทางการเงิน 
ประกอบด้วย 
              รำยงำนประจ ำวัน ได้แก่ รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
              รำยงำนประจ ำเดือน ได้แก่ 

1. รำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน ประกอบด้วย ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
ณ วันสิ้นเดือน และงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 

2. รำยงำนกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
รำยงำนอื่น ๆ ได้แก่ 

1. รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.............. 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ 

 
 

การควบคุมและการตรวจสอบตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 
              ตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544 
              ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ตรวจสอบกำรส่งเอกสำรหลักฐำน ในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกว่ำได้มีกำรส่งหลักฐำน 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปตำมล ำดับก่อนหลังหรือไม่ 

2. ทุกสิ้นวันท ำกำร ให้ตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรเคลื่อนไหวในทะเบียนต่ำง ๆ ซึ่งจ ำนวน
เงิน 

รวมของเงินแต่ละประเภทที่สถำนศึกษำได้รับ หัก จ ำนวนเงินที่น ำส่ง หรือน ำฝำกในวันนั้น จะเป็นยอดที่แสดง
ไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันตำมประเภทของเงิน 

3. ทุกสิ้นเดือน ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนต่ำง ๆ กับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนให้ถูกต้อง และส ำเนำรำยงำนส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งส่งงบ
เทียบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวันไปด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       /ผังกำร... 
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ผังกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       /กำรบริหำร
... 

 

การบริหารเงินของ
สถานศกึษา 

 

การตรวจสอบรับ-จา่ย
ประจ าวนั 

 

การเก็บรักษาเงินของ
สถานศกึษา 

 

การจดัท าบญัชี 

ตามระบบฯ 

 

การจดัท ารายงาน 

ทางการเงิน 

 

การยืมเงิน 

 

การรับ – จ่ายเงินของ
สถานศกึษา 

 

การน าสง่/น าฝากและการ
เบิกเงินฝากคลงั 
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กำรบริหำรเงินของสถำนศึกษำ 
 

            จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
            ให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นนพื้นฐำน  
โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
          1. ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ 
          2. ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่สถำนศึกษำได้รับ 
          3. ระบุกิจกรรม วงเงิน และระยะเวลำด ำเนินกำรให้ชัดเจน 
          4. เสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          5. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและ 
สำธำรณชนทรำบ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร 
          สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรให้ครบทุกภำรกิจ (โครงกำร/กิจกรรม) และใช้จ่ำยเงินตำมโครงกำร/ 
กิจกรรม ภำยในวงเงินและระยะเวลำตำมที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำหรับกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น
และไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีก ำหนดได้ และ/หรือมีกำรปรับเปลี่ยนแผน 
สถำนศึกษำต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก่อนด ำเนินกำร 
               กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
          1. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยทุกภำคเรียน 
          2. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
          3. เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนทรำบ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร    
 

การรับ – จ่ายเงินของสถานศึกษา  
          กำรรับ – จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสถำนศึกษำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
                การรับเงิน 
          ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช ำระเงินหรือผู้ที่มอบเงินให้สถำนศึกษำทุกรำยกำรที่ได้รับเงิน โดย
ใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรำยละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในกำรใช้จ่ำยเงินและบันทึก
รำยกำรทำงบัญชีเพ่ือควบคุมเงินให้ถูกต้อง ดังนี้ 
          1. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
          2. ชื่อผู้ช ำระเงินหรือมอบเงินให้แก่สถำนศึกษำ 
          3. จ ำนวนเงินที่ได้รับ 
          4. ในช่องรำยกำรให้ระบุรำยละเอียดกำรที่ได้รับเงินและวัตถุประสงค์ของเงิน ให้ชัดเจน กรณีได้รับ
เป็นเช็คธนำคำรให้เพิ่มชื่อธนำคำร เลขท่ีเช็ค วัน เดือน ปี ในเช็คให้ชัดเจน หรือกรณีได้รับโอนเงินเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องรำยกำรให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน     
 
      /กำรจ่ำย... 
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              การจ่ายเงิน 
          * เมื่อสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ที่ได้รับอนุมติจำก
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยปฏิบัติงำนให้ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเสนอหลักฐำนขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
          * ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ด ำเนินกำรโดย 
          1. บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
          2. จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ และเรียกหลักฐำนกำรจ่ำย ให้ครบทุกรำยกำรที่จ่ำยเงิน ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงินเจ้ำหนี้/บุคคลภำยนอก หรือ ใบส ำคัญรับเงิน แล้วแต่กรณี 
          3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำน และลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงินพร้อมตัวบรรจง และ วัน เดือน ปี 
ที่จ่ำยเงิน โดยใบเสร็จรับเงินเจ้ำหนี้บุคคลภำยนอก อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังนี้ 
              3.1 ชื่อ และสถำนที่อยู่หรือที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
              3.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
              3.3 รำยกำรแสดงกำรรับเงินที่ระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
              3.4 จ ำนวนเงินที่รับ ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
              3.5 ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน 
 
 

.การน าส่ง/น าฝากและการเบิกเงินฝากคลัง 
            การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน   
            *บันทึกเสนอขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
            *จัดท ำหนังสือถึง สพท.พร้อมน ำเงินสดส่ง สพท.เพ่ือให้น ำเงินส่งคลังตำมประเภทของเงินรำยได้
นั้นๆ 
            *รับใบเสร็จรับเงินจาก สพท.เป็นหลักฐานการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษา 
            การน าเงินฝากคลัง 
            * จัดท ำใบน ำฝำกเงิน 2 ฉบับ (ตำมแผนที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด) 
            * บันทึกข้อมูลกำรฝำกเงินในสมุดคู่ฝำก 
            * น ำเงินสด พร้อมสมุดคู่ฝำกและใบน ำฝำก ยื่นต่อ สพท.เพื่อรับเงินฝำกและลงนำมรับทรำบ 
กำรน ำเงินฝำกคลังของสถำนศึกษำ 
           การเบิกเงินฝากคลัง 
           กรณเีบิกเงินฝากคลัง เพื่อจ่ายคืนผู้มีสิทธิ ได้แก่ เงินประกันสัญญำ 
            * จัดท ำใบเบิกเงินฝำก 2 ฉบับ ที่มี่ข้อควำมตรงกัน และจัดท ำหนังสือแจ้ง สพท.พร้อมทั้งแนบ 
แบบค ำขอรับเงินฝำกธนำคำรของเจ้ำหนี้ด้วย 
            * บันทกกำรเบิกเงินฝำกในสมุดคู่ฝำก 
            * น ำสมุดคู่ฝำกท่ีบันทึกรำยกำรและจ ำนวนเงินเรียบร้อยแล้วให้ สพท.ลงลำยมือชื่อในชองลำยมือ
ชื่อผู้รับฝำก 
 
      /กรณี... 
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          กรณีเบิกเงินฝากคลงั เพื่อการใช้จ่ายของโรงเรียน 
            *จัดท ำใบเบิกเงิน 2 ฉบับ ที่มีข้อควำมตรงกัน 
            *บันทึกกำรเบิกเงินฝำกในสมุดคู่ฝำก 
            *น ำใบเบิกเงินฝำกและสมุดคู่ฝำกยื่นต่อ สพท.เพื่อลงลำยมือชื่อในช่อง ลำยมือชื่อผู้รับฝำก 
            *รับโอนเงินจำก สพท.ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับใบเบิกเงินฝำก 
 

การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา 
1. การเก็บรักษาเงิน 

      ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินสง่คลงัในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ.2520โดย 
          1.1 แต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 
          1.2 เมื่อสิ้นเวลำรับ-จ่ำยเงิน ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับ-จ่ำยเงินส่งมอบเงินที่จะเก็บรักษำ 
ต่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินพร้อมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
          1.3 กรรมกำรเก็บรักษำเงิน ร่วมกับตรวจสอบเงินสด และหลักฐำนแทนตัวเงิน (เช็ค หรือธนำณัติ) 
กับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน เมื่อปรำกฏว่ำถูกต้องแล้วให้น ำเก็บรักษำในตู้นิรภัย และให้กรรมกำรทุกคน 
ลงลำยมือชื่อในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน แล้วเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำม 
          1.4 ในวันท ำกำรถัดไป หำกสถำนศึกษำมีควำมประสงค์จะน ำเงินที่เก็บรักษำในตู้นิรภัยออกมำใช้จ่ำย 
ก็ให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินส่งมอบเงินให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมอบหมำย
รับเงิน 
ไปจ่ำยตำมระเบียบ โดยให้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงิน ไว้ในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันก่อนวันท ำกำรที่รับเงิน 
นั้นไปจ่ำย 
           กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้นิรภัย 
            การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือด ำเนินกำรโดย 
            1. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำ “บันทึกกำรรับเงินเพ่ือเก็บรักษำ” ตำมจ ำนวนเงินและตำม
ประเภทของเงิน 
            2. เสนอ “บันทึกกำรรับเงินเพื่อเก็บรักษำ” ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำมพร้อมทั้งน ำเงินมอบ
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับไปเก็บรักษำ 
            3. ในวันท ำกำรถัดไปให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมอบเงินคืนให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเงินไปจ่ำย
ตำมระเบียบต่อไป 
2. อ านาจเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษาเงิน 
    2.1 เงินคา่จัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว เงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน และเงินค่ำอำหำร
นักเรียนประจ ำพักนอน) เงินค่ำหนังสื่อเรียน เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน และเงินค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    สถำนศึกษำได้รับโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้จ่ำยเงินตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน โดยไม่ต้องน ำเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก 
 
      /2.2 เงินนอก... 
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    2.2 เงินนอกงบประมำณ ได้แก่ 
        2.2.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
                กำรเก็บรักษำเงินและวงเงินเก็บรักษำ ก ำหนดตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0414/ว 
7509 
ลงวันที่ 5 ตุลำคม พ.ศ.2549 เรื่องกำรทบทวนเพิ่มวงเงินรำยได้สถำนศึกษำเก็บไว้ ณ ที่ท ำกำร ดังนี้ 

 

ขนำดของโรงเรียน 
วงเงินเก็บรักษำ ณ ที่ท ำกำร 

ไม่เกินวันละ 

 

วงเงินฝำกธนำคำร 
 

หมำยเหตุ 

1.โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 
120 คน 

 

20,000.- บำท 
 

30,000.- 
 

 

เงินส่วนที่เกินให้ 
น ำฝำก สพท. 

2.โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน 30,000.- บำท ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
   *สถำนศึกษำที่มีกำรจัดอำหำรกลำงวัน (ท่ีมิได้มำจำกเงินงบประมำณ) ให้กับนักเรียน มีเงินสดส ำรองไว้ ณ ที่ท ำกำร
เพ่ิมอีกวันละไม่เกิน 20,000.- 
     *ดอกผลของเงินรำยได้สถำนศึกษำที่เกิดจำกเงินฝำกธนำคำรถือเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมพะรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเตำ มำตรำ 59 วรรคสำม 
 

2.2.2 เงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรเก็บรักษำเงินและวงเงินเก็บรักษำก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่

ส่วนรำชกำรได้รับอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 
0406.3/; 59   ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2552 และปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 
0406.3/19505  
ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2553 ดังนี้ 

 
 

ประเภทเงิน 
วงเงินเก็บรักษำ ณ ที่ท ำ

กำร 
ไม่เกินวันละ 

 

วงเงินฝำกธนำคำร 
 

หมำยเหตุ 

1.เงินสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

เก็บรักษำเงินสดทุก
โครงกำรรวมกันได้ 

 

ไม่เกิน 20,000.- 
บำท 

 

 

-ส่วนที่เกิน 
200,000.-บำท ให้
น ำฝำกคลังผ่ำน 
สพท. 
-ไม่ต้องน ำเงินฝำก
คลัง 

2.เงินสนับสนุนโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ 

30,000.- บำท -ส่วนที่เกินน ำฝำก
ธนำคำรโดยต้อง
น ำไปใช้จ่ำยภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 30 
วัน นับแต่ได้รับเงิน 

    

     * ดอกผลของเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรน ำเงินฝำกธนำคำรให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
      /2.2.3 เงินกอง...    
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2.2.3 เงินกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำกำรเก็บรักษำเงินและ
วงเงินเก็บรักษำ ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำว่ำด้วยกำรรับเงินกำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ พ.ศ.2536 ดังนี้ 

(1) เก็บรักษำเงินสด ณ ที่ท ำกำรได้ไม่เกินวันละ 20,000.- บำท ส่วนที่เกิดน ำฝำกธนำคำรหรือ
ส่วนรำชกำรผู้เบิก 

(2) ดอกผลของเงินที่เกิดจำกกำรน ำเงินฝำกธนำคำรให้สถำนศึกษำเก็บสมทบไว้เพื่อด ำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยไม่ต้องส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

2.2.4 เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย เก็บรักษำเป็นเงินสดไว้ในตู้นิรภัยตำมจ ำนวนที่จัดเก็บได้เพ่ือรอ
น ำส่งสรรพำกรในท้องที่ที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้ 

2.2.5 เงินประกันสัญญำ ให้น ำฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก 
2.3 เงินรายได้แผ่นดิน 
      น ำส่งคลังอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ำจ ำนวนเงินที่เก็บรักษำเกินกว่ำ 10,000.- บำท ให้น ำส่งคลัง

อย่ำงช้ำไม่เกิน 7 วันท ำกำร 
การจัดท าบัญชีตามระบบฯ 

1. เงินงบประมาณ 
1.1 กำรขอเบิกเงินงบประมำณ 
      - รับหลักฐำนขอเบิก/บันทึกทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 
      - ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและท ำหนังสือน ำส่ง สพท. 
      - บันทึก ว.ด.ป. และเลขที่หนังสือน ำส่ง สพท. ในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 
กรณีขอเบิกเงินจ่ำยตรงเข้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิให้แนบใบขอรับเงินผ่ำนธนำคำรของ

เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิด้วย 
1.2กำรจ่ำยเงินงบประมำณ 
     - กรมบัญชีกลำง/สพท.จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้ หรือผู้มีสิทธิโดยตรง 
     - หมำยเหตุในทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกว่ำ “กรมบัญชีกลำง/สพท จ่ำยเงินตรง” 
กรณีข้ำรำชกำรต้องกำรยืมเงินงบประมำณให้ท ำสัญญำยืมเงินและส่งใช้ใบส ำคัญชดใช้เงินยืมต่อ สพท.

โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
       
       /กำรจัดท ำ... 
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การจัดท าบัญชีตามระบบฯ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                     
                                                                                                           1.บันทึก ว.ด.ป.           
                          และ
เลขท่ีหนังสือ                          ที่น ำส่ง 
สพท. 
              2.หมำยเหตุด้วย
ว่ำ                            
กรมบัญชีกลำง/                           สพท.
จ่ำยเงิน 
              ตรงให้เจ้ำหนี้ผูม้ี
สิทธิ 

 
 

* กรณีขอเบิกเงินจ่ำยตรงเข้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิให้แนบใบขอรับเงินผ่ำนธนำคำรของ
เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิไปด้วย 
* กรณีข้ำรำชกำรต้องกำรยืมเงินงบประมำณให้ท ำสัญญำยืมเงินและส่งใช้ใบส ำคัญชดใช้เงินยืมต่อ สพทโดยตรง 
 
 

2. เงินนอกงบประมาณ 
2.1 การบันทึกรับเงิน 
      * สิ้นวันตรวจสอบใบเสรจ็รับเงินแต่ละฉบับว่ำมีกำรรับเงินประเภทใดหรือรำยกำรใดบ้ำง 

                * บันทึกรับเงินตำมรำยกำรหรือประเภทเงินนั้น ๆ ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ – เงินฝำก หรือ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ - ระบุประเภท 
ซึ่งมี 2 แบบ ให้เลือกใช้ตำมเหมำะสม 

2.2 การบันทึกน าเงินฝากคลัง 
* สิ้นวันตรวจสอบใบน ำฝำกเงินและสมุดคู่ฝำกว่ำมีกำรน ำเงินรำยกำรใดหรือประเภทใดฝำกคลัง 
* บันทึกเปลี่ยนสถำนะเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.3 การบันทึกถอนเงินฝากคลัง 
       1) กรณีถอนเงินฝำกคลัง เพื่อจ่ำยคืนผู้มีสิทธิ โดย สพท.เป็นผู้จ่ำย 
           เมื่อได้รับหนังสือจำก สพท. แจ้งกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว ให้โรงเรียนบันทึกในทะเบียน

คุมเงินนอกงบประมำณ – เงินฝำก โดย 
      /* บันทึก... 

 

รับหลกัฐานขอเบกิ 
ตรวจสอบความถกูต้อง
ของหลกัฐานขอเบิกตาม
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

จดัท าหนงัสือสง่ สพท.
พร้อมหลกัฐานขอเบิก 

 

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
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          *บันทึกวันที่โอนเงินในช่องวันที่ผู้เบิกจ่ำยเงินคืนผู้มีสิทธิ และ 
          *บันทกหนังสือของ สพท.ในช่องหมำยเหตุ 
      2) กรณีถอนเงินฝำกคลัง เพื่อรับเงินมำใช้จ่ำยของโรงเรียน 
          * เมื่อได้รับโอนเงินจำก สพท. ให้ตรวจสอบกับใบเบิกเงินฝำกว่ำได้รับโอนเงินถูกต้อง ตรงกัน 
          * บันทึกเปลี่ยนสถำนะเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 การบันทึกการจ่ายเงิน 
      *  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแต่ละรำยกำรที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ว่ำครบถ้วน ถูกต้อง 
      * บันทึกกำรจ่ำยเงินตำมหลักฐำนกำรจ่ำยในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณที่เก่ียวข้อง 
การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย 
      1. เก็บไว้เพ่ือรอกำรตรวจสอบจำกผู้มีหน้ำที่ 
      2. จัดเก็บเป็นระบบ โดย จัดเก็บเป็นชุดตำมเรื่องที่จ่ำยเงิน หรือ จัดเรียงตำมล ำดับกำรจ่ำย 
      3. หลักฐำนกำรจ่ำยถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
          3.1 หลักฐำนต้นเรื่อง ประกอบด้วย หลักฐำนที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำร (ได้แก่ 

โครงกำร บันทึกเสนอขออนุมัติด ำเนินกำร และกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำร ฯลฯ) /หลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักฐำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดประชุม/อบรม 
เป็นต้น) และบันทึกอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน) 

         3.2 ใบส ำคัญคู่จ่ำย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของเจ้ำหนี้ หรือ ใบส ำคัญรับเงิน แล้วแต่กรณี 
        3. เงินรายได้แผ่นดิน 
           3.1 การบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน 
                * สิ้นวันตรวจสอบใบเสร็จรับเงินว่ำมีกำรรับเงินรำยได้ประเภทใดบ้ำง 
                * บันทึกรับเงินในทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ตำมข้อมูลรำยละเอียดที่แสดง 
ในใบเสร็จรับเงิน 
           3.2 การบนัทึกน าสง่เงินรายได้แผ่นดิน 
                * สิ้นวันตรวจสอบหลักฐำนกำรน ำส่งเงิน (ได้แก่ หนังสือน ำส่งเงินของโรงเรียน และใบเสร็จรับเงิน
ของ สพท.) ว่ำมีกำรน ำเงินรำยกำรใด หรือประเภทใดส่งคลัง 
                * บันทึกทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ตำมหลักฐำน 
 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 
      1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
          1.1 ทุกสิ้นวันให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทจำกทะเบียนคุมต่ำง ๆ 
จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน เสนอกรรมกำรเก็บรักษำเงินตรวจสอบ 
          1.2 เมื่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินลงนำมในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันแล้ว ให้น ำเงินสด เช็คหรือ
ธนำณัติ เก็บเข้ำตู้นิรภัย 
          1.3 เสนอรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำม 
      2. รายงานประจ าเดือน 
          ทุกสิ้นเดือนจัดท ำรำยงำนส่งให้ สพท.ทรำบ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแล ดังนี้ 
      /2.1 รำยงำน... 
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          2.1รำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน ประกอบด้วย ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือน และงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 
          2.2รำยงำนกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน จัดท ำรำยงำนฯ กรณี สถำนศึกษำน ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดินเข้ำคลังโดยตรง หรือ กรณี สถำนศึกษำน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ สพท. 
      3. รายงานอ่ืน ๆ 
          สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ส่งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกตำมระยะเวลำและ
รูปแบบที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของระบบเงินนอกงบประมำณที่เกี่ยวข้องนั้นก ำหนด เช่น 
          3.1 รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
                จัดท ำรำยงำนฯ เสนอให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ สพท.ทรำบภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ทั้งนี้ ตำมประกอบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตรำ และวิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่
เป็นนิติบุคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2551 
          3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ 
                สถำนศึกษำท่ีเป็นโรงเรียนประชำรัฐ ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วยกองทุนสำนพลังประชำรัฐ : โรงเรียนประชำรฐั พ.ศ.2559 และ
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด ดังนี้ 
                3.2.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุน คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ :  
โรงเรียน.............. 
                3.2.2 รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ 
 

การยืมเงิน 
            หลักฐานการยืมเงิน ประกอบด้วย 

1. บันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน 
2. สัญญำกำรยืมเงิน 2 ฉบับ พร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
3. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืมเงินท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   3.1 กรณีกำรจัดอบรม/จัดประชุม ได้แก่ เอกสำรโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ตำรำงกำรอบรม/ก ำหนดกำร และอ่ืน ๆ ถ้ำมี 
   3.2 กรณีเดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ บันทึกอนุมัติกำรไปรำชกำร เอกสำรต้นเรื่องกำรไปรำชกำร

และอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
            การควบคุมเงินยืม    

1. สัญญำกำรยืมเงินที่ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำให้เสร็จสิ้น ให้สถำนศึกษำเก็บรักษำไว้ให้
ครบถ้วนในที่ปลอดภัยอย่ำให้สูญหำย และเมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำเสร็จสิ้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐำนกำร
จ่ำยเพื่อรอกำรตรวจสอบของผู้มีหน้ำที่ 

กรณีสถำนศึกษำมีลูกหนี้เงินยืมจ ำนวนมำกรำย อำจพิจำรณำจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้รำยตัวก็ได้ 
2. ทุกสิ้นเดือนเก็บรำยละเอียดลูกหนี้คงค้ำงเสนอให้ผู้บริหำรทรำบ เพ่ือเร่งรัดติดตำมลูกหนี้รำยที่

ครบก ำหนดแต่ยังไม่ส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำเงินยืม 
         /กำรส่ง... 
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การส่งใช้เงินยืม 
1.ให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเมื่อครบก ำหนดกำรยืมเงินตำมสัญญำ กรณีที่มีเงินยืมคงเหลือให้น ำเงินส่งคืน

ทันที โดยไม่ต้องรอส่งพร้อมหลักฐำนใบส ำคัญ 
2. เมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำ สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.1 ออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบส ำคัญให้ลูกหนี้ทันที 
   2.2 บันทึกหักล้ำงลูกหนี้ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องตำมใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบส ำคัญ 
   2.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำน หำกไม่ถูกต้องให้แจ้งลูกหนี้มำท ำกำร

แก้ไขหรือเรียกเงินคืนแล้วแต่กรณี 
การติดตามการส่งใช้เงินยืม 
1. กรณีผู้ยืมเงินมิได้ช ำระคืนเงินยืมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเรียกชดใช้

เงินยืมตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่ำงช้ำภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก ำหนดตำม
สัญญำกำรยืมเงิน 

2. ก ำหนดมำตรกำรเร่งรัดกำรส่งใช้เงินยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติและให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรโดยเคร่งครัด 
 

การตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวัน 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 

1.ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บและน ำส่งกับหลักฐำนและรำยกำรที่บันทึกไว้ในทะเบียน
ต่ำงๆ    ว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หำกตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำถูกต้องก็ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตำมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น ไว้ในส ำเนำใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำยและลงลำยมือชื่อก ำกับ
ไว้ด้วย  
(ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20) 

2.เมื่อสิ้นเวลำรับจ่ำยเงินให้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินที่
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่ำง ๆ กับหลักฐำนกำรจ่ำยในวันนั้น หำกปรำกฏว่ำถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจสอบลงลำยมือ
ชื่อก ำกับยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมนั้น ๆ  
(ตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ.2520 ข้อ 37) 

3.ทุกสิ้นวันให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำร
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมต่ำง ๆ โดยตรวจสอบยอดรวมเงินที่ได้รับแต่ละประเภท หัก จ ำนวนเงินที่จ่ำย น ำส่ง/
น ำฝำก เท่ำกับ ยอดที่แสดงในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
(ตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544) 
 
 
 
 
          
 
      /ผังกำร... 
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ผังการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   /วัตถุประสงค์… 

 
 

วตัถปุระสงค์ 

การตรวจสอบ 

 
 

สรุปแบบกระดาษท าการ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 
 

วิธีการตรวจสอบและกระดาษ
ท าการท่ีใช้ในการตรวจสอบ 

 

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ/เกณฑ์
การตรวจสอบ 
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วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1.เพ่ือมั่นใจว่ำ สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมเงินทุกประเภท และมีควำม

โปร่งใสสำมำรถควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือมั่นใจว่ำ สถำนศึกษำมีเงินคงเหลืออยู่จริงครบถ้วน มีกำรควบคุมทำงกำรเงินที่รัดกุมและ

ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร 
3. เพื่อมั่นใจว่ำ สถำนศึกษำจัดท ำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีกำรควบคุมทำงบัญชีที่รัดกุมและ

ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อยและหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
 

ประเด็นตรวจสอบ 
1) กำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2) กำรตรวจสอบเงินคงเหลือ 
3) กำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงิน 
4) กำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงิน 
5) กำรตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชี 
6) กำรตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
7) กำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำปี 
8) กำรตรวจสอบกำรยืมเงิน 
9) กำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

1) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 3 ประเด็น                                                      
ประเด็นที่ 1  การตรวจสอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การตรวจสอบ 
1.สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยแผน สอดคล้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำและจุดเน้น 

ของ สพฐ. 
2. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ครอบคลุมเงินทุกประเภท 
3. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. สถำนศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การตรวจสอบ 
-กำรใช้จ่ำยเงินโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนด 
ประเด็นที่ 3 การตรวจสอบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การตรวจสอบ 
1. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยทุกภำคเรียน 
2. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมทุสิ้นปีงบประมำณให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน / สพท. 
     3.  มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
           /2) การตรวจ... 
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2) การตรวจสอบเงินคงเหลือ 
       เกณฑ์การตรวจสอบ 
       -สถำนศึกษำ มีเงินสด / เงินฝำกธนำคำร / เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก คงเหลืออยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
3) การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 

 เกณฑ์การตรวจสอบ 
1.กำรเก็บรักษำเงินสด ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ 

ของอ ำเภอและก่ิงอ ำเภอ พ.ศ.2520 และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
2.เก็บรักษำเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรูปของเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก     

ตำมอ ำนำจและวงเงินที่ได้รับอนุญำตให้จัดเก็บได้ 
4) การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน 
        เกณฑ์การตรวจสอบ 

1. การรับเงิน 
-มีกำรมอบหมำยงำนด้ำนกำรเงินชัดเจน เหมำะสม 
-กำรรับเงินมีกำรออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำนทุกครั้งและถูกต้องตำมระเบียบ 
-ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. 

2.  การจ่ายเงิน 
     - กำรจ่ำยเงินแต่ละประเภทเป็นไปตำมข้อก ำหนดของเงินนั้น ๆ  
     - กำรจ่ำยเงินได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ และจ่ำยถูกต้อง 
     - มีหลักฐำนกำรจ่ำยครบถ้วนและถูกต้อง 

5) การตรวจสอบการจัดท าบัญชี 
       เกณฑ์การตรวจสอบ 

1. บันทึกกำรรับเงินและกำรน ำส่งน ำฝำกเงิน ในทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินเป็น
ปัจจุบันและแสดงยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 

2. บันทึกรำยกำรรับ-จ่ำยเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณเป็นปัจจุบันทุกทะเบียนและแสดง
ยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 

3. บันทึกรำยกำรเบิกถอนเงินจำกคลังในสมุดคู่ฝำก (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) เป็นปัจจุบันทุกบัญชีและแสดง
ยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 
6) การตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงิน 
       เกณฑ์การตรวจสอบ 

1. จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทุกสิ้นวันท ำกำรและแสดงยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 
2. จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนทุกเดือนและส่งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิก (สพท.) 
3. จัดท ำรำยงำนอื่น ๆ ตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของระบบเงินนอกงบประมำณท่ีมีกำรก ำหนดให้

รำยงำน 
 
       /7) กำรตรวจ... 
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7) การตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวัน 
        เกณฑ์การตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำวันตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของ
อ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ.2520 ช่อ 20 และข้อ 37 

2. ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำวัน ตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544 
ก ำหนด 
8) การตรวจสอบการยืมเงิน   มี 4 ประเด็น 
.       ประเด็นที่ 1 ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินยืม 
        เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
        * จ่ำยเงินให้ยืมตำมวัตถุประสงค์ของเงินและได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร 
        ประเด็นที่ 2 ตรวจสอบกำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
        เกณฑ์กำรตรวจสอบ 

1. ควบคุมลูกหนี้เงินยืมได้ครบทุกรำย 
2. ควบคุมได้ว่ำลูกหนี้แต่ละรำยครบก ำหนดส่งใช้เงินยืมเม่ือใด 

        ประเด็นที่ 3 ตรวจสอบกำรส่งใช้เงินยืม 
       เกณฑ์การตรวจสอบ 
       * มีกำรออกหลักฐำนให้ลูกหนี้ทุกครั้งที่มีกำรส่งใช้เงินยืม 
       ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้ำง 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
* ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้ำงเกินเวลำที่ระเบียบก ำหนด 

9) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน   มี 3 ประเด็น   
      ประเด็นที่ 1 ตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน 
     เกณฑ์การตรวจสอบ 
     *กำรใช้ใบเสร็จรับเงินปฏิบัติตำมระเบียบก ำหนด 
     ประเด็นที่ 2  ตรวจสอบกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
     เกณฑ์การตรวจสอบ 
     * จัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ ของ
อ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ.2520 
     ประเด็นที่ 3  ตรวจสอบกำรรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน 
     เกณฑ์การตรวจสอบ 
     * รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบภำยในวันที่ 15 ตุลำคมของปีงบประมำณ
ถัดไปตำมที่ระเบียบก ำหนด 
 
      
 
       /วิธีกำร... 
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วิธีการตรวจสอบและกระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

1.1 ตรวจสอบกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
 
 
 
1.3 ตรวจสอบกำร
ติดตำมและ
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. ตรวจสอบว่ำกระบวนกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
  1.1 มีกำรแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
  1.2 มีกำรจัดท ำแผนฯหำกพบวำ่ ไม่มีกำรจัดท ำสอบถำมสำเหตุที่ไม่จัดท ำ 
  1.3 กำรจดัท ำแผนฯมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำและจุดเน้นของ สพฐ. 
  1.4 โครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนฯมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนระยะเวลำ
งบประมำณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งไดร้ับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  1.5 แผนฯครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทท่ีอยู่ในควำมรับผดิชอบ 
  1.6 คณะคร/ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มสี่วนรว่มในกำรจัด 
ท ำแผนฯ 
  1.7 มีกำรเสนอแผนฯขอควำมเห็นขอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนหรือยกเลิกโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ใน แผนฯ
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรประชำสมัพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ท่ี
ได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและสำธำรณชนทรำบ 
เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร หรือไม ่
ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี ในประเด็น
ต่อไปนี ้
1. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในแผนปฏิบตัิกำร 
2. มีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   กรณีสถำนศึกษำด ำเนินงำนและใช้จ่ำยเงินไมเ่ป็นไปตำมแผน ปฏบิัติกำรประจ ำปี
ก ำหนดให้ระบสุำเหต ุ
ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรตดิตำมเร่งรัดและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ต่อไปนี ้
1. สถำนศึกษำมีกำรตดิตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยทุกภำคเรียน 
  กรณีสถำนศึกษำไมม่ีกำรตดิตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใหร้ะบสุำเหต ุ
2. ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม
หรือไม ่
  2.1 จัดท ำรำยงำนประจ ำปี แสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ทุกสิ้นปีงบประมำณ 
  2.2 จัดส่งรำยงำนประจ ำปี ให้ สพท. ภำยในระยะเวลำที่ สพท.ก ำหนด 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองนักเรยีน 
ชุมชนรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กจิกรรม เพื่อควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำร 
 

แบบสรุปผล
กำร
ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสรุปผล
กำร
ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี
 
แบบสรุปผล
กำร
ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี

       /2) กำร
ตรวจ... 
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2) การตรวจสอบเงินสดคงเหลือ 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบเงิน
สดคงเหลือ 

1 .ตรวจตัดยอดคงเหลือว่ำมีอยู่จรงิถูกต้องและครบถ้วนตรงตำมประเภทของเงิน 
ที่ปรำกฏในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันที่ตัดยอด หรือไม่ ดงันี้ 
  1.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือเทียบกับช่องเงินสดในรำยงำน เงินคงเหลือ
ประจ ำวัน 
  1.2 ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือของเงินแต่ละประเภทจำกสมดุคู่
ฝำกธนำคำรออมทรัพย์และประจ ำทุกบัญชี และทะเบยีนเงินฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวันเทียบกับช่องเงินฝำกธนำคำรในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
  1.3 ตรวจสอบยอดเงินฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกคงเหลือจำกสมุดคูฝ่ำกเทียบกับ
ช่องเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิกในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
2. ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนเงนิคงเหลือประจ ำวันว่ำ 
  2.1 จัดท ำทุกสิ้นวันเป็นปัจจุบัน 
  2.2 จัดท ำถูกต้องโดยเทียบยอดเงินคงเหลือตำมรำยงำนกับยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมต่ำง ๆ 
  2.3 กรณีไม่จัดท ำรำยงำนหรือจดัท ำแต่ไม่เป็นปัจจุบันเกิดจำกสำเหตุใด และมี
กำรควบคุมเงินสด เงินฝำกธนำคำรและเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก อย่ำงไร และ
มั่นใจได้หรือไม่ ว่ำควบคุมเงินได้ถกูต้อง 
3. ตรวจสอบยอดรวมเงินสด เงินฝำกธนำคำรและเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิกของ
เงินแต่ละประเภทถูกต้องตรงกับยอดตำมทะเบียนต่ำง ๆ 

1.ใบตรวจนบัเงิน
คงเหลือ 
2.กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบเงินสด 
3.กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบเงินฝำก
ธนำคำร 
4.กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบเงินฝำก
ส่วนรำชกำรผู้เบิก 
5.กระดำษท ำกำร
บันทึก 
6.แบบสรุปผลกำร
ตรวจสอบกำร
ควบคุมด้ำน
กำรเงินกำรบญัช ี

3) การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
เก็บรักษำเงิน 

1 .ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินสด โดย 
1.1 ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรแตง่ตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ตำมที่

ระเบียบก ำหนด หรือไม ่
1.2  ตรวจดูว่ำตู้นิรภยัตั้งอยู่ท่ีใด และเหมำะสมหรือไม ่
1.3 สอบทำนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรเก็บรักษำเงิน ดังนี ้

1.3.1 กำรเก็บรักษำกญุแจตู้นริภยั เป็นไปตำมค ำสั่งมอบงำน 
1.3.2 สอบทำนว่ำมีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้รับมอบตำมค ำสั่งและ

ตำมที่ระเบียบก ำหนดหรือไม่ โดย 
(1) สัมภำษณ์ กรรมกำรเก็บรักษำเงิน และเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
(2)สอบทำนกำรลงนำมของกรรมกำรจำกรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน

ตั้งแต่วันท่ีตรวจตัดยอด ย้อนหลังขึ้นไปตำมควำมเหมำะสม 
1.4 กรณสีถำนศึกษำไม่มีตู้นริภยั แต่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจสอบวำ่เก็บ

รักษำเงินสดอยำ่งไร 
      1.4.1 กรณีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับเงินไปจัดเก็บได้มีกำรจัดท ำบันทึกกำร

รับเงินเพื่อเก็บรักษำตำมจ ำนวนเงินและตำมประเภทของเงิน เสนอให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำลงนำมและรับเงินไปเก็บรักษำถูกต้องหรือไม่ 

1.4.2 กรณีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำไม่ได้รับเงินไปเก็บรักษำ ตรวจสอบว่ำใครเป็นผู้
เก็บรักษำเพรำะเหตุใด เก็บรักษำอย่ำงไร และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับทรำบ หรือไม่ 

1.ใบตรวจนบั
เงินสด 
2.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 
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3) การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน(ต่อ) 
ประเดน็กำรตรวจสอบ 

 

วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
เก็บรักษำเงิน (ต่อ) 

2. ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินนอกงบประมำณ โดยตรวจสอบยอดเงินสด เงินฝำก
ธนำคำร และเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิกของเงินแต่ละประเภทตำมรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวัน ว่ำมีกำรเก็บรักษำเงินเป็นไปตำมอ ำนำจและวงเงินท่ีก ำหนดตำมระเบยีบ
และหนังสือสั่งกำร หรือไม่ ได้แก ่
    2.1 เงินอุดหนุนตำมโครงกำรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวม 5 รำยกำร 
    2.2 เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
    2.3 เงินอุดหนุนที่ไดร้ับจำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.4 เงินกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศกึษำ 
    2.5 เงินลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด 
    2.6 เงินประกันสัญญำ 
3. ตรวจสอบกำรเก็บและน ำส่งรำยได้แผ่นดินเป็นไปตำมระเบียบก ำหนด โดย 
    3.1 ตรวจยอดเงินรำยได้แผ่นดินคงเหลือจำกรำยงำนเงินคงเหลอืประจ ำวัน ณ วัน
ตรวจตดัยอด 
    3.2 สอบทำนยอดคงเหลือ ว่ำเป็นเงินท่ีไดร้ับมำตั้งแต่เมื่อใด เกบ็รักษำระยะเวลำ
และเงื่อนไขท่ีระเบียบก ำหนด 

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
กำรเก็บรักษำ
เงินนอก
งบประมำณ 
2.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
กำรเก็บรักษำ
เงินรำยได้
แผ่นดิน 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 

 

4) การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน 
ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
รับ-จ่ำยเงิน 

1. ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำ มีค ำสั่งหรือบันทึกท่ีแสดงถึงกำรมอบหมำยให้มีเจำ้หน้ำท่ี
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน โดยท ำหนำ้ที่รับเงิน จ่ำยเงิน หรือไม่ 
2. สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินว่ำ มีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งทุกรำยกำรทีไ่ด้รบั
เงินหรือไม ่
3.ตรวจดูใบเสร็จรับเงินท่ีใช้ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
4. ตรวจทำนกำรออกใบเสร็จรับเงิน ว่ำ 
    4.1 ผู้ลงลำยมือช่ือรับเงินเป็นเจ้ำหน้ำที่ท่ีไดร้ับมอบหมำย หรือไม่ 
    4.2 ใบเสรจ็รับเงินระบุข้อมลูรำยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน สำมำรถน ำข้อมูล
บันทึกในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ได ้
    4.3 กรณยีกเลิกใบเสร็จรับเงิน มีต้นฉบับแนบติดกบัส ำเนำด้วยหรือไม่ 
    4.4 ใบเสรจ็รับเงินไม่มรี่องรอยกำรขูดลบหรือมีข้อผิดปกต ิ
สุ่มตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยตำมเหมำะสม โดยตรวจสอบ ดังนี้ 
1. กำรจ่ำยเงินแตล่ะประเภท ตรงตำมวัตถุประสงค์หรือข้อก ำหนดของเงิน ได้แก่ 
    1.1 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ที่รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.2 เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
    1.3 เงินค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอนรำยกำรเงินอุดหนุนรำยหัว 

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
กำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน
และบันทึกรับ
เงิน 
2.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 
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4) การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน (ต่อ) 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
รับ-จ่ำยเงิน (ต่อ) 

    1.4 เงินค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอนรำยกำรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียน
ยำกจน 
    1.5 เงินค่ำหนังสือเรียน 
    1.6 เงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
    1.7 เงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
    1.8 เงินค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รยีน 
2. กำรจ่ำยเงินทุกรำยกำรได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือไม ่
3. ยอดเงินจ่ำยตำมใบเสร็จรับเงินของเจ้ำหน้ำหรือใบส ำคญัรับเงินของผู้มีสิทธิถูกต้อง
ตรงกับยอดที่ได้รับอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจ และตรงกับต้นขั้วเช็ค หรือไม่ 
4. ตรวจสอบต้นขั้วเช็คกับทะเบียนเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวันว่ำถูกต้อง
ตรงกันหรือไม ่
5. มีหลักฐำนกำรจ่ำยครบ ทุกรำยกำรที่จ่ำยเงิน และถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี ้
    5.1 หลักฐำนต้นเรื่องหรือหลักฐำนด ำเนินกำรทีไ่ดร้ับกำรอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจ 
    5.2 หลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักฐำนด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจดัซื้อ จัดจ้ำง หลักฐำนเกี่ยวกับกำรจดัประชุม/อบรม เป็นต้น 
    5.3 บันทึกอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน 
    5.4 ใบเสรจ็รับเงินของเจ้ำหนี/้ใบส ำคญัรับเงิน ซึ่งผูจ้่ำยเงินลงลำยมือช่ือพร้อม  
วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน 

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
หลักฐำนกำร
จ่ำยและกำร
บันทึกกำรจ่ำย 
2.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 

5) การตรวจสอบการจัดท าบัญชี 
ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
จัดท ำบัญช ี

    ตรวจสอบกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณ และสมุดคู่ฝำก ดังน้ี 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำทะเบียนต่ำง ๆ เป็นปัจจุบัน หรือไม่ 
2. ตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรในทะเบียนต่ำง ๆ โดย 

2.1 สุ่มตรวจสอบหลักฐำนรับเงิน หลักฐำนกำรจ่ำย และหลักฐำนกำรเบิก 
ถอนเงิน กับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณทุกทะเบียน 

2.2 สุ่มตรวจสอบหลักฐำนและหลักฐำนกำรส่งเงินกับทะเบียนคุมกำรรับและ 
น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 

2.3 สุ่มตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกถอนเงินจำกคลัง กับ สมุดคู่ฝำก        
(ส่วนรำชกำรผู้เบิก) 
   3. ตรวจสอบยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมำณทุกทะเบียน และสมุดคู่ฝำก ณ วันตรวจตัดยอดเทียบกับยอดคงเหลือ
ตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
   4. กรณีสถำนศึกษำไม่จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน หรือจัดท ำแต่ไม่เป็นปัจจุบันให้
ตรวจสอบยอดคงเหลือตำมทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน และทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมำณทุกทะเบียนเทียบกับผลรวมของ 
      4.1 เงินสดท่ีตรวจรับได้ 
      4.2 เงินฝำกธนำคำรคงเหลือ ตำมสมุดคู่ฝำกธนำคำรทุกเล่มและทะเบียนเงินฝำก
กระแสรำยวัน 
      4.3 เงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิกตำมสมุดคู่ฝำก 

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
หลักฐำนกำร 
จ่ำยและ
บันทึกกำรจ่ำย 
2.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 
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6) การตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงิน 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบกำร
จัดท ำรำยงำน
กำรเงิน 

1. ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน หรือไม่ 
    1.1 กรณีจัดท ำ ตรวจสอบว่ำ 
          (1) จัดท ำทุกสิ้นวันท ำกำรหรือไม่ 
          (2) รำยงำนแสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทเงินถูกต้อง 
          (3) มีกำรเสนอรำยงำนให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบและลงนำม 
    1.2 กรณีไม่จัดท ำหรือจัดท ำไม่เป็นปัจจุบันเกิดจำกสำเหตุใด และสถำนศึกษำมีกำร
ควบคุมเงินคงเหลืออย่ำงไร ถูกต้องหรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่ำทุกสิ้นเดือนมีกำรส่งรำยงำนประจ ำเดือนให้ สพท.หรือไม่ 
    2.1 กรณีจัดส่ง ได้จัดส่งเอกสำรครบถ้วน หรือไม่ ได้แก่ 
          (1) ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
          (2) งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน ประจ ำทุกเดือน 
    2.2 กรณีไม่จัดส่ง หรือจัดส่งแต่เอกสำรไม่ครบ เกิดจำกสำเหตุใด 
3. ตรวจสอบว่ำมีกำรจัดท ำรำยงำนอื่น ๆ และรำยงำนตำมเวลำท่ีระเบียบหรือหนังสือสั่งกำร
น้ันก ำหนดหรือไม่ เช่น 
    3.1 รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
    3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุน คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ : 
โรงเรียน............ 
    3.3 รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ 
   

1.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
2.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม 
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 

7) การตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวัน 
ประเดน็การตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

กำรตรวจสอบ
กำรรับ- จ่ำย
ประจ ำวัน 

1.  ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่ง
คลังในหน้ำท่ีของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ พ.ศ.2520 ดังน้ี 
    1.1 จัดให้มีกำรตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บและน ำส่งกับหลักฐำนและรำยกำรท่ี
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่ำง ๆ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 20) 
    1.2 ผู้ตรวจสอบตำม ข้อ 1.1 ได้แสดงยอดรวมเงินรับท้ังสิ้นตำมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ี
ได้รับในวันน้ันไว้ในส ำเนำใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำยและลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย หรือไม่ 
    1.3 เมื่อสิ้นเวลำรับจ่ำยเงิน จัดให้มีผู้ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินท่ีบันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่ำง 
ๆ กับหลักฐำนกำรจ่ำยในวันน้ัน และลงลำยมือชื่อก ำกับยอดเงินคงเหลือในทะเบียน หรือไม่ 
(ระเบียบฯ ข้อ 37) 
2. ทุกสิ้นวันท ำกำร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยมีกำรตรวจสอบกำรบันทึก
รำยกำรรับจ่ำยในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ตำมท่ีระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.
2544 ก ำหนด หรือไม่ 
3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือไม่ โดย 
    3.1 ดูร่องรอยในเอกสำรหลักฐำน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมต่ำง ๆ ของเงินแต่ละ
ประเภทท่ีสถำนศึกษำได้รับพร้อมตรวจสอบลำยมือชื่อท่ีลงก ำกับไว้ ว่ำใช่บุคคลเดียวกับท่ีได้รับ
แต่งตั้งหรือไม่ 
    3.2 ดูร่องรอยกำรรวมยอดเงินรับท้ังสิ้นตำมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันน้ัน ไว้ใน
ส ำเนำใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำย และลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ หรือไม่ 
    3.3 ดูร่องรอย รำยกำรจ่ำยเงินท่ีบันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ของเงินแต่ละประเภทกับ
หลักฐำนกำรจ่ำยในวันน้ันและลำยมือชื่อก ำกับไว้ในทะเบียนคุมต่ำงๆ ของเงินแต่ละประเภทน้ันๆ 

1.กระดำษท ำ
กำรบันทึก 
2.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม 
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 
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8) การตรวจสอบการยืมเงิน  
      

ประเดน็การตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

8.1 กำร
ตรวจสอบกำร 
จ่ำยเงินยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 ตรวจสอบ
กำรควบคุม
ลูกหนี้เงินยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 ตรวจสอบ
กำรส่งใช้เงิน
ยืม 

1.  ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินยืมว่ำมหีลักฐำนประกอบกำรยมืเงิน ดังนี ้
    1.1 บันทึกเสนอขออนุมัติยมืเงิน 
    1.2 สัญญำกำรยืมเงินพร้อมประมำณกำรยืมเงิน 
    1.3 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืมเงินท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
          (1) กรณีกำรจัดอบรม/จดัประชุม ได้แก่ เอกสำรโครงกำรที่ได้รับอนุมตัิ ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ตำรำงกำรอบรม/ก ำหนดกำร และอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
          (2) กรณีเดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ บันทึกอนุมัติกำรไปรำชกำร เอกสำรต้นเรื่องที่
เสนอขอไปรำชกำร และอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
2. ตรวจสอบสญัญำกำรยมืเงินมีขอ้มูลรำยละเอียดครบสมบูรณ์ ดังนี้ 
    2.1 ผู้ยืมควรเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ และควรเป็นผูร้ับผิดชอบงำน/
โครงกำรหรือเป็นคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ในโครงกำร หรือเป็นผู้ที่ไดร้ับอนุญำตให ้
ไปรำชกำร 
    2.2 ระบรุำยละเอียดวัตถุประสงค์ของกำรยืมเงินและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
หรือไปรำชกำรที่ชัดเจน 
    2.3 ไดร้ับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
    2.4 มีกำรลงลำยมือช่ือของผู้ยืมพร้อมท้ังลงลำยมือช่ือ และวันท่ีได้รับเงินยืม 
    2.5 ระบุวันครบก ำหนดส่งใช้เงินยืม 
    2.6 มีประมำณกำรประกอบสญัญำกำรยืมเงินทุกครั้ง ต้นเรื่องกำรไปรำชกำร และ
อื่นๆ 
3. ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกกำรจำ่ยเงินยืมในทะเบยีนคุมที่เกี่ยวข้องหรือไม ่
1. สอบถำมสถำนศึกษำว่ำมีกำรควบคุมลูกหนี้เงินยมืหรือไม่ 
    1.1 กรณมีีกำรควบคมุตรวจสอบว่ำควบคุมอย่ำงไรและควบคุมได้ครบทุกรำยกำร
หรือไม่ และสำมำรถใช้ในกำรติดตำมเร่งรดัลูกหนีเ้งินยืมที่ครบก ำหนดส่งใช้เงินยืมได้
หรือไม ่
    1.2 กรณีทีไ่ม่มีกำรควบคมุลูกหนีเ้งินยืม เกิดจำกสำเหตุใด และมีกำรด ำเนินกำร
ติดตำมเร่งรดัลูกหนี้ท่ีครบก ำหนด หรือไม่ อย่ำงไร 
2. ตรวจสอบว่ำมีกำรให้ลูกหนีย้ืมเงินรำยใหม่โดยที่ผูย้ืมยังมไิด้ช ำระคืนเงินยืมรำยเก่ำให้
เสร็จสิ้นหรือไม ่
3. ตรวจสอบว่ำทุกสิ้นเดือนมีกำรเก็บรำยละเอียดลูกหนี้คงค้ำงเสนอให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำทรำบ และเร่งรัดลูกหนี้รำยที่ครบก ำหนดแตย่ังไมส่่งใช้เงินยืมตำมสัญญำ
หรือไม ่
1. ตรวจสอบว่ำเมื่อลูกหนีส้่งใช้เงินยืมตำมสัญญำกำรยืมเงิน สถำนศึกษำมีกำรออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือใบส ำคัญให้ลูกหนี้ทันที หรือไม ่
2. ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกล้ำงลกูหนี้ออกจำกทะเบียนคุมทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือไม ่
3. ตรวจทำนว่ำสถำนศึกษำ มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของหลักฐำนที่
ลูกหนี้ส่งใช้ หรือไม ่

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจสอบ
ลูกหนี้เงินยืม 
2. กระดำษ
ท ำกำรบันทึก 
3.แบบสรุปผล
กำรตรวจสอบ
กำรควบคุม 
ด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี 
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9) การตรวจสอบการยืมเงิน (ต่อ) 
       

ประเดน็การตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

8.4 กำร
ตรวจสอบ
ลูกหนี้เงินยืมคง
ค้ำง 
 

1. ตรวจสอบสัญญำกำรยืมเงินกับทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม (ถ้ำมี) 
2. เก็บรำยละเอียดลกหนี้เงินยืมคงค้ำงทุกรำย และตรวจสอบว่ำ 

2.1 มีลูกหนี้เงินยืมคงค้ำง จ ำนวนกี่รำย และเป็นรำยใดบ้ำง 
2.2 มีลูกหนี้ค้ำงเกินเวลำท่ีระเบียบก ำหนดเป็นเวลำนำนหรือไม่ รำยใดบ้ำง 

3. ตรวจสอบว่ำมีกำรติดตำมเร่งรัดหน้ี หรือไม่ อย่ำงไร และมีกำรรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำร 
สถำนศึกษำทรำบ หรือไม่ 
 

 

 
9) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
     

ประเดน็การตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

9.1 ตรวจสอบ
กำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 ตรวจสอบ
กำรควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

1. ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวส ำหรับรบัเงินทุกประเภท หรือไม่ 
2.        2.  กรณีมีกำรใช้ใบเสรจ็รับเงิน พร้อมกันหลำยเล่ม เกดิจำกสำเหตุใด และ

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับทรำบ หรือไม่ รวมทั้งมีกำรควบคมุกำรใช้รับเงิน อย่ำงไร 
3.        3. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้ส ำหรับรับเงินของปีงบประมำณใดให้ใช้รับเงินภำยใน

ปีงบประมำณนั้น เมื่อข้ึนปีงบประมำณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรบัเงินเลม่ใหม่ 
4.        4. ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมำณก่อนท่ีใช้ไม่หมดเล่ม สถำนศึกษำมีกำร 

ประทับตรำเลิกใช้ ปรุ หรือเจำะรู ใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือติดอยู่กับเล่มเพื่อไม่ให้
น ำมำใช้รับเงินได้อีก หรือไม ่

5.        5. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ใช้หมดแล้ว มีกำรจัดเก็บเป็นหลักฐำนในที่ปลอดภัย เพื่อรับ
กำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแล้วจึงเก็บอย่ำงเอกสำรธรรมดำ หรือไม่ 

6. 1. ตรวจสอบว่ำสถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งหรือมีกำรมอบหมำยให้มีเจำ้หน้ำท่ีจัดเก็บหรือ
ควบคุมใบเสร็จรับเงิน หรือไม ่

7. 2. ตรวจสอบว่ำเจำ้หน้ำท่ีผู้ทีไ่ด้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำจัดท ำ
ทะเบียนคุใบเสร็จรับเงิน หรือไม ่

8. 3. กรณีสถำนศึกษำจดัท ำทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบดงันี้ 
9.     3.1 ตรวจสอบหลักฐำนกำรรบัใบเสร็จรับเงินจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับกำร

บันทึกรับใบเสรจ็ในทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงินว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
10.     3.2 ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยใบเสรจ็รับเงิน กับกำรบันทึกจำ่ยใบเสร็จ ในทะเบยีน

คุมใบเสร็จรับเงินว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม ่
11. 4. ตรวจสอบกำรจ่ำยใบเสร็จรับเงินเป็นไปตำมควำมเหมำะสมท่ีจะใช้งำน และไดร้ับอนุมัติ

จำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มหีลกัฐำนกำรเบิกและจ่ำยใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ อย่ำงไร 
12. 5. ตรวจสอบกำรจ่ำยใบเสร็จรับเงินว่ำมีควำมรดักุม โดยจ่ำยเรียงตำมเลขท่ีเล่มเพื่อให้

ควบคุมได้รัดกมุ 
13. 6. ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลอืว่ำถูกต้องตรงกับท่ีควบคุมไว้ในทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน หรือไม ่
14.  

1.กระดำษท ำ
กำรตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงิน
และกำร
ควบคุม 
2. กระดำษ
ท ำกำรบันทึก 
3. แบบ
สรุปผลกำร
ตรวจสอบกำร
ควบคุมด้ำน
กำรเงินกำร
บัญช ี

      /9) กำรตรวจ... 
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9) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน (ต่อ) 
      
ประเดน็การตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร 

9.3 กำร
ตรวจสอบ
รำยงำนกำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน 
 

1. ตรวจสอบว่ำเจำ้หน้ำท่ีผู้ทีไ่ด้รับมอบให้จัดเก็บหรือควบคุมใบเสร็จรับเงินมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือไม ่
2. ตรวจสอบรำยงำนกำรใช้ใบเสรจ็รับเงินว่ำมีกำรรำยงำนใบเสรจ็รบัเงินที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และ ได้ใช้ไปแล้วเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใช่หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่ำมีกำรเสนอรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบไม่เกินวันท่ี 15 
ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป หรือไม ่
 

 

 
 

สรุปแบบกระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1. ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 
2. กระดำษท ำกำรตรวจสอบเงินสด 
3. กระดำษท ำกำรตรวจสอบเงินฝำกธนำคำร 
4. กระดำษท ำกำรงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
5. กระดำษท ำกำรตรวจสอบเงินฝำกส่วนรำชกำรผู้เบิก 
6. กระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินนอกงบประมำณ 
7. กระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินรำยได้แผ่นดิน 
8. กระดำษท ำกำรตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จรับเงินและกำรบันทึกรับเงิน 
9. กระดำษท ำกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยและกำรบันทึกกำรจ่ำย 
10. กระดำษท ำกำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
11. กระดำษท ำกำรตรวจนับใบเสร็จรับเงินและกำรควบคุม 
12. กระดำษท ำกำรบันทึก 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               สรุปกระดาษท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ 






































