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คู่มือปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในคือการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม ภายใน งานให้ ค ำปรึ ก ษา พั ฒ นาระบบการตรวจสอบรวมถึ ง
การประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ตรวจสอบเป็นอย่างดีจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและสามารถเสนอ ผลการตรวจสอบได้ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ
ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดและป้องกันปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานตรวจสอบต่อไป
โอกาสนี้ขอขอบคุณกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในภาพรวม เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกันและใช้แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สารบัญ
หน้า
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการดำเนินงาน
ส่วนที่ 4 งานธุรการและสารสนเทศ
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ส่วนที่ 1
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
4. จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบหรือแบบจัดเก็บข้อมูล
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบ
6. รายงานผลการตรวจสอบ
7. ติดตามผลการตรวจสอบ
1. กำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน รายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่ควรกำหนดแผนการตรวจสอบโดยมีหลักการพิจารณา
คัดเลือกดังนี้
• เป็นนโยบายของผู้บริหาร
• เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
• เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร
• เป็นงานที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
2.1 วิธีการจัดทำแผน
1) นำเรื่องที่จะกำหนดจะตรวจสอบมาจัดทำเป็นโครงการโดยกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
การตรวจสอบ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ทีมงานตรวจสอบ คำนวณงบประมาณที่ต้องใช้และกำหนดระยะเวลาที่
จะดำเนินการตรวจสอบแล้วนำโครงการมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
2) เมื่อดำเนิน การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำแผนเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่ออนุมัติแผน กรณีมีการปรับเปลี่ยน
แผนการตรวจสอบประจำปีต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 อีกครั้ง
2.2 สาระสำคัญของแผนการตรวจสอบประจำปี
1) เรื่องที่กำหนดตรวจสอบ
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบแต่ ล ะเรื ่ อ งซึ ่ ง ต้ อ งกำหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะทำการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบด้านการเงินอาจกำหนดวัตถุประสงค์ว่า
• เพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน
• เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมทรัพย์สินรัดกุมและถูกต้องครบถ้วน
3) หน่วยรับตรวจ / จำนวนหน่วยรับตรวจ
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4) ระยะเวลาในการตรวจสอบซึ ่ ง เป็ น การกำหนดเวลาเริ ่ ม ต้ น และเวลาแล้ ว เสร็ จ ของ
การดำเนินงานตรวจสอบ
5) ปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องเป็นการกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานและกำหนดเวลา
ปฏิบัติงานว่าช่วงใดหรือวันใดจะทำกิจกรรมใด
6) ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบงานแต่ละเรื่อง
7) งบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องจัดทำแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมเรื่องที่จะ
กำหนดตรวจสอบให้เป็น ไปตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ ว 37 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และ
สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชี กลางที่กำหนดขึ้นในแต่ล ะปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้กำหนดแผนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
2.3 ประโยชน์ของแผนการตรวจสอบประจำปี
1) ทำให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ
2) ช่วยให้ผู้ตรวจสอบรู้ถึงกิจกรรมและรายละเอียดของเรื่องที่จะดำเนินการในแต่ละปี และใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของการตรวจสอบ
3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
4) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือสำหรับ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ในการมอบหมายงาน
ควบคุมงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5) ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป
6) ใช้ประโยชน์ในการขอตั้งงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program)
แนวทางการปฏิบ ัต ิง านตรวจสอบ เป็นเครื่อ งมื อ ที ่ส ำคัญ สำหรั บผู ้ต รวจสอบภายใน เพื่อใช้ ใ น
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และช่วยให้ผู้ตรวจสอบทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต ปริมาณการตรวจสอบ รวมถึง
ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้งานของผู้ตรวจสอบ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและส่งผลให้งาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบจะจัดทำหลังจากหน่วยงานตรวจสอบได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสร็จเรียบร้อย และทราบแล้วว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบงานเรื่องใดบ้าง
3.1 ขั้นตอนการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3.1.1 สำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลสำหรับนำมาใช้
กำหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเด็น
3.1.2 กำหนดประเด็นการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ดังนี้
1) กำหนดประเด็ น การตรวจสอบจากเรื ่ อ งที ่ จ ะทำการตรวจสอบแต่ ล ะเรื ่ อ งว่ า
ต้องการทราบหรือเห็นอะไรจากเรื่องที่กำหนดจะทำการตรวจสอบก็ให้กำหนดประเด็นเหล่านั้นมาเป็นประเด็น
การตรวจสอบในเรื่องนั้น
2) กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบตามประเด็ น ที ่ ก ำหนดจะทำการตรวจสอบ
แต่ละประเด็นโดยการกำหนดให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบในแต่ละประเด็น เช่น การตรวจสอบเรื่องการเงิน
การบัญชี และพัสดุ อยากทราบเกี่ยวกับประเด็นความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมทรัพย์สิน
ก็กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างเรื่องที่ตรวจสอบ/ประเด็นและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
1.ตรวจสอบการเงิน
การบัญชี

2. ตรวจสอบพัสดุ

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
เพื่อมั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน

2. ตรวจสอบการควบคุมเงิน
งบประมาณ

เพื่อมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ ควบคุมเงิน
งบประมาณได้และแยก เงินคงเหลือได้เป็น
รายโครงการ/ แผนงาน

3. ตรวจสอบรายงานการเงิน

1. เพี่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ จัดทำรายงาน
การเงินตามระบบ GFMIS ครบถ้วน
2. เพี่อทราบว่าหน่วยรับตรวจมี ระบบ
การควบคุมที่ทำให้มั่นใจว่า รายงาน
การเงินถูกต้อง

ตรวจสอบการควบคุม ทรัพย์สิน

เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุม
ทรัพย์สินถูกต้อง รัดกุม

3) กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดของเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
การตรวจสอบแต่ละเรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดอาจกำหนดเป็นตัวเดียวกัน หรืออาจ
กำหนดแยกกัน หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดที่ระบุเกณฑ์ไว้ด้วยก็ได้ โดยเกณฑ์ที่กำหนดจะกำหนดตามความสำเร็จ
ของงานที่ต้องทำหรือกำหนดตามระเบียบ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรืออาจเป็น
ตัวเดียวกับเป้าหมายของเรื่องที่ตรวจก็ได้ ส่วนการกำหนดตัวชี้วัดจะกำหนดจากค่าของผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ใช้วัดผลสำเร็จหรือความคืบหน้าของงาน และใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานโดยมีเป้าหมาย หรือเกณฑ์
ที่ตั้งไว้เป็นตัวพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้วย ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างเกณฑ์และตัวชี้วัด
ประเด็นการตรวจสอบ/
เกณฑ์
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 1. หลักฐานการเบิกจ่าย
1. มีหลักฐานขอเบิกครบถ้วน ได้รับอนุมัติจาก
เพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องและได้รับอนุมัติ ผู้มอี ำนาจ
เงินถูกต้อง ครบถ้วน
จากผู้มีอำนาจ
2. มีการพิมพ์รายงานการขอเบิก เงินจากคลัง
ตรวจสอบกับหลักฐาน ขอเบิกถูกต้องทุกรายการ
3. รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ได้รับอนุมัติ
การเบิกจากผู้มีอำนาจ ก่อนปลดบล็อกในระบบ
GFMIS ทุกครั้ง
4. จ่ายเงินทุกรายการตรงตัวเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ
2. รายการที่วางเบิกแล้ว ตาม
รับเงิน และได้รับ หลักฐานการจ่ายครบถ้วน
รายงานสรุปรายการ ขอเบิกเงิน 1. ทุกสิ้นวัน มีการจัดพิมพ์รายงาน สรุปรายการ
ทุกสิ้นวัน มีหลักฐานขอเบิก
ขอเบิกเงิน จากระบบ GFMIS และตรวจสอบกับ
ครบถ้วน ทุกรายการ
หลักฐาน ขอเบิก โดยผลการตรวจสอบต้อง
- มีหลักฐานขอเบิกครบ ทุกรายการที่วางเบิก
- จำนวนเงินที่เบิกถูกต้องตาม หลักฐานขอเบิก
- ชื่อเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารถูกต้อง
2. ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ในรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน
2. ตรวจสอบโครงการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนได้เข้ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเรียน
การสอนจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียน

กรณีที่ 1 โครงการกำหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโครงการ ได้เข้ามาใช้
และระบุเกณฑ์ไว้ด้วยกัน
ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
กรณีที่ 2 โครงการกำหนดตัวชี้วัด นักเรียนในโครงการได้เข้ามาใช้ ประโยชน์จากระบบ
แต่ไม่ระบุเกณฑ์ ดังนั้น เกณฑ์ที่ เครือข่าย คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
กำหนดคือ ร้อยละ 80
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4) กำหนดขอบเขตของงานที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อกำหนดปริมาณงานและประเภท
ของข้อมูลที่จะทำการตรวจสอบ เช่น
ประเภทข้อมูลที่ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรับ - จ่าย

ปริมาณงานและขอบเขตงาน
1. ปริมาณรายการเอกสารหลักฐานรับ-จ่าย ที่ตรวจ เช่น
ตรวจสอบหลักฐาน 1 เดือน
2. ช่วงระยะเวลาของเอกสารหลักฐาน
ที่ตรวจสอบ เช่น ตรวจหลักฐาน เดือน มกราคม

2. สอบทานการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารจำนวน 2 เดือน
ได้แก่เดือน ..........ถึงเดือน...........

5) กำหนดวิธีการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมของประเด็นที่จะ
ทำการตรวจสอบโดยคำนึงถึงเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ใช้ทั่วไป ได้แก่
การสอบทานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบการผ่านรายการ การสุ่มตัวอย่าง
การคำนวณ การตรวจนับ การยืนยันยอด การสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์
6) แหล่งของข้อมูล ให้ระบุประเภทของเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการตรวจสอบรวมถึง
ระบุสถานที่หรือตัวบุคคลที่จะหาเอกสารด้วย
7) ระบุแบบกระดาษทำการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
3.2 สาระสำคัญของแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ชื่อหน่วยรับตรวจ
2) เรื่องที่ตรวจสอบ
3) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
4) ช่วงเวลาที่จะทำการตรวจสอบ และปริมาณการตรวจสอบ
5) ประเด็นที่ตรวจสอบ
6) แหล่งข้อมูล
7) กระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบ
3.3 ประโยชน์ของแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
2) ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ควบคุมงานตรวจสอบเพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และใช้ควบคุมติดตามงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนงานสำหรับผู้ตรวจสอบที่ยังไม่มีประสบการณ์
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4. จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ
กระดาษทำการตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งต้องกำหนดให้เหมาะสมกับวิธี การ
ตรวจสอบแต่ละเรื่อง เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กระดาษ บันทึกข้อมูล กระดาษทำการแบบต่างๆ
ได้แก่ ใบตรวจนับเงินสด กระดาษทำการรายละเอียดลูกหนี้ กระดาษทำการวิเคราะห์ประเภทเงิน กระดาษ
ทำการรายละเอียดเงินประกันสัญญา กระดาษทำการเงินฝากคลัง และกระดาษทำการเงินรับฝาก เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เมื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ต้องจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและเวลา
ที่กำหนดในปฏิทินการปฏิบัติงาน โดย
5.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม (Filed Work)
ก่อนการตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบต้องวางแผนเตรียมการตรวจสอบ โดยพร้อมทั้งซักซ้อม
ความเข้าใจเรื่องที่จะตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในเรื่องวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ประเด็นที่ทำการตรวจสอบ ขอบเขตและปริมาณที่จะทำการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล และ
กระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบ แล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการเข้าตรวจสอบโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนิ น การตรวจสอบตามแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านตรวจสอบ โดยใช้ เ ทคนิ ค
การตรวจสอบที่เหมาะสม หากพบว่ามีข้อจำกัดในการตรวจสอบให้พิจารณาตัดสินใจปรับเพิ่ม ลด ขอบเขต
การตรวจสอบ หรื อ ปรั บ เปลี ่ ย นประเด็ น การตรวจสอบตามความเสี ่ ย งที ่ พ บในการตรวจสอบ เพื ่ อ ให้
การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ
2) สอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทำการตรวจสอบครบถ้วนทุกประเด็นการตรวจสอบ
ที่กำหนดไว้และมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ
5.2 สรุปผลการตรวจสอบ
เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้สรุปสิ่งที่ตรวจพบจากกระดาษทำการ หลักฐานต่าง ๆ ที่
รวบรวมไว้และแจ้ง ให้ เจ้า หน้า ที ่ผ ู้ ป ฏิบ ั ติ งานที่ เกี่ยวข้ องดำเนิน การปรั บแก้ ไ ขในเบื้ องต้น และสรุปผล
การตรวจสอบรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจรับทราบ โดยอาจมีการประชุมระหว่างผู้ตรวจสอบ
ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบร่วมกัน และ
เพื่อให้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด และแก้ไขการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ในชั้นต้น
6. รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบ เป็น การแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องรายงานให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทราบ เพื่อให้เกิดการกำกับ ติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
ทราบผลการปฏิบัติงานว่ามีจุดใดที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ความสำคัญของงานตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กับรายงานและการตรวจสอบ ถ้ารายงานมีคุณภาพ
จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
งานตรวจสอบภายใน เพราะมีส่วนช่วยให้งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
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ผู้ตรวจสอบภายในที่เขียนรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ
อย่างดี และนำผลสรุปจากการตรวจสอบมาประเมินได้ว่า เรื่องที่ตรวจสอบ มีจุดใดบ้างที่มีการควบคุมที่ดี และ
จุดใดมีความเสี่ยงที่ควรนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
6.1 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
เมื่อดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำข้อมูลที่ตรวจพบจัดทำรายงาน
การตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทำโครงร่างรายงาน
จัดวางเค้าโครงเรื่องและลำดับหัวข้อเรื่องที่รายงาน เพื่อให้เนื้อหา มีความต่อเนื่อง
ตามลำดับ โดยอาจจัดเรียงตามหัวข้อประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบก็ได้
2) ร่างรายงาน
2.1) ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย สรุปประเด็นที่ตรวจพบ
และเขียนร่างรายงาน ส่งให้ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในตรวจทานเนื้อหา รายงานให้ตรงตามประเด็น
ข้อตรวจพบ และเรียงตามเค้าโครงที่กำหนด พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบของรายงาน
2.2) เมื่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเห็นชอบร่างรายงานแล้วจึง จัดทำรายงาน
การตรวจสอบ
6.2. การเสนอรายงาน
ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4 เพื่อทราบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการแก้ไข
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภายในเวลาที่กำหนด
รูปแบบรายงานการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยรับตรวจ
เรื่องที่ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้อ่านรายงานทราบว่า ตรวจสอบเพื่ออะไร และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
จากการตรวจสอบคืออะไร ซึ่งได้กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

แสดงถึงระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ ปริมาณของงานและ ช่วงเวลาของงาน
ที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ /ข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปประเด็นข้อตรวจพบเป็นเรื่องๆ โดยแต่ละประเด็นควรมีเนื้อหา
การรายงานให้ทราบว่าสิ่งที่หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติคืออะไร และหน่วยรับ
ตรวจปฏิบัติอย่-8างไร มีผลกระทบจากการปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้ามี ผลกระทบเกิด
ความเสียหายหรือไม่ และเกิดจากสาเหตุใด แล้วควรเสนอแนะให้มีการแก้ไข
อย่างไร
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7. ติดตามผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นงานขั้นสุดท้ายของการตรวจสอบ เป็นการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอไว้นั้น หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติตาม
หรือไม่ และทำให้งานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพหรือไม่
ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ
1) กรณีหน่วยรับตรวจรายงานผลตามหัวข้อที่ทักท้วงตามกำหนดเวลา
ให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะแล้วบันทึก
เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อทราบ
2) กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลตามกำหนดเวลา ให้ติดตามการแก้ไขของหน่ว ย
รับตรวจเป็นระยะและรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อทราบ
และสั่งการ
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ส่วนที่ 2
การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี
การบริหารการเงิน การบัญชีได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม มาใช้ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ ด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (GFMIS) เพื่อยกระดับ การบริห ารงานการเงิ น การคลัง ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยระบบปฏิบัติงาน 5 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบต้นทุน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในส่วนของ
ระบบการเงินการบัญชี จะประกอบด้วยระบบงานย่อย 5 ระบบ คือ
1. ระบบเบิกจ่าย (Accounting Payable : AP)
เป็นระบบงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลัง
จังหวัดทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยการขอเบิกเงินจากคลัง สามารถขอรับเงินได้
2 วิธี คือ ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโ ดยตรง หรือโอนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้การเบิกจ่าย
เงินจากคลังมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงินจะเชื่อมโยงกับ ระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง และระบบงบประมาณ ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือได้ทันที และเป็นการลด
เอกสารการเบิกจ่ายระหว่างส่วนราชการกับกรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลังจังหวัด
2. ระบบรับและนำส่งเงิน (Receipt Process : RP)
เป็ น ระบบงานที ่ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ และนำส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น รายได้ เ งิ น นอก
งบประมาณ และเงิน งบประมาณเบิกเกิน ส่ง คืน ซึ่งเงิน ที่จัด เก็บดังกล่าวส่ว นราชการจะต้ องนำส่ ง หรื อ
นำฝากคลั ง โดยการฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของกรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ สำนั ก งานคลั ง จั ง หวั ด
ที่ธนาคารกรุงไทย และดำเนินการบันทึกรับรู้รายได้และการนำส่งเป็นเงินคงคลังหรือเงินฝากคลังแล้วแต่กรณี
3. ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)
เป็นระบบงานที่เกี่ยวกับการรับข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งเงิน และระบบสินทรัพย์ถาวร และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบันทึกบัญชี
หรือปรับปรุงรายการบัญชี ซึ่งระบบจะผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องและทำการประมวลผล
เมื่อสิ้น วัน /สิ้น เดือน การปิดงวดบัญชีป ระจำเดื อน และประจำปีโ ดยหน่ว ยงานสามารถเรียกดูรายงาน
การประมวลผลทางบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
4. ระบบบริหารเงินสด (Cash Management : CM)
เป็นระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทบยอดข้อมูลด้านการรับและนำส่งเงิน และการกระทบ
ยอดข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้ในการประเมินสภาพคล่องในการบริหารเงินสดของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้
การบริหารเงินสดของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset : FA)
เป็น ระบบงานที่เกี่ย วกับการบันทึกและควบคุ มสินทรั พย์ในภาพรวมของหน่ว ยงาน
โดยเริ่มจากการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ การบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ถาวรจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
จากการรับบริจาค การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี การประมวลผลสินทรัพย์และการประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นเดือน/สิ้นปี โดยหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ระบบปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ทั้ง 5 ระบบที่กล่าวข้างต้น ทุกระบบมีการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกัน การนำข้อมูลเข้าระบบจะนำเข้าเพียงครั้งเดียว (Single Entry) และระบบจะบันทึกรายการที่
เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นส่วนสำคัญของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS จึงอยู่ที่กระบวนการบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ หากการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบครบถ้วน ถูกต้อง การประมวลผลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ย่อมถูกต้องด้วย หน่วยงานจึงควรกำหนดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อ
ป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี นอกเหนือจากการตรวจสอบว่าหน่วย
รั บ ตรวจปฏิ บ ั ต ิ ถ ู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และระเบี ย บที ่ ก ำหนดแล้ ว ผู ้ ต รวจสอบจะต้ อ งทำการประเมิ น
สภาพแวดล้อมทั่วไปของหน่วยรับตรวจทั้งด้านโครงสร้างบุคลากร การมอบหมายงานและการควบคุม กำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีของหน่วยรับตรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทาง
การเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้แก่หน่วยรับตรวจ
แนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี
การจัดทำแนวการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ได้จัดทำโดยพิจารณาจากระบบปฏิบัติงานที่
สำคัญ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบได้จริง ดังนี้
ก. ระบบเบิกจ่าย
ดำเนินการตรวจสอบ 3 เรื่อง ดังนี้
1. การควบคุมเงินงบประมาณรายจ่าย
2. การเบิกเงินจากคลัง
3. การรับ-จ่ายเงิน
1. การควบคุมเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ถูกต้อง ตรงตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย
และสามารถทราบยอดคงเหลือของเงินงบประมาณ
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แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการบันทึกควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับในทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยควบคุมแยกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
2. มีการจัดทำรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด หรือ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามระบบ Manual ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. มีการสอบยันยอดคงเหลือตามรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด หรือรายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่าย เปรีย บเทีย บกับ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS หากยอด
คงเหลือไม่ตรงกันสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด
2. การเบิกเงินจากคลัง
2.1 การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในสวนของระบบเบิกจ่ายเงิน
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการควบคุม
การเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่างเพียงพอเหมาะสม และรัดกุม
แนวการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ว่ามี
การปฏิบัติดังนี้
1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษรโดย แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และผู้ทำหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายใน ระบบ (ปลดบล็อก P1,P2)
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการควบคุมการนำบัตรกำหนดสิทธิ การนำมาใช้งาน
รวมถึงการเก็บรักษาบัตร เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
3. มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กำหนดหรือไม่
2.2 การควบคุมหลักฐานขอเบิก
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถควบคุมให้
มีการวางเบิกเงินโดยเร็ว และมีข้อมูลในการติดตามหากหลักฐานขอเบิกสูญหาย
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการบันทึกควบคุมหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกและยอดเงินงบประมาณคงเหลือก่อนนำ
หลักฐานขอเบิกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย
3. มีการวางเบิกเงินโดยเร็ว ไม่ล่าช้าโดยสุ่มตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการวางเบิกเงิน
4. รายการที่วางเบิกทุกรายการมีหลักฐานประกอบการขอเบิกครบถ้วน ถูกต้อง
2.3 การควบคุมการวางเบิกเงิน
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถควบคุม
รายการวางเบิกเงินทุกรายการให้มีการวางเบิกถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักฐานขอเบิก และไม่มีการวาง
เบิกเงินซ้ำซ้อน
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แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. รายการที่วางเบิกทุกรายการมีการบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมเลขที่เอกสารวางเบิก
เพื่อควบคุมมิให้มีการบันทึกรายการวางเบิกเงินซ้ำ
2. มี ก ารพิ ม พ์ ร ายงานการขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร KA,KB…..)
จากระบบ GFMIS และสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ เปรียบเทียบกับหลักฐานขอเบิก
3. มี ก ารเสนอรายงานการขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร KA,KB…..)
ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในรายงานฯ ก่อนทำการอนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P1, P2)
4. การอนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P1,P2) กระทำโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเท่านั้น
3. การรับจ่ายเงิน
เพื่อสอบทานว่า การรับจ่ายเงิน มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีการจ่ายเงิน
ก่อนได้รับการโอนเงิน และการจ่ายเงินถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิ มีหลักฐาน การจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบกำหนด
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีกรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ โดยตรง
1.1 สอบทานรายการขอเบิกว่า มีการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงตามหลักฐานขอเบิก โดยตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้า บัญชีของผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT506) กับ
หลักฐานการจ่าย
1.2 มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT506) แนบ
ประกอบกับหลักฐานขอเบิก และจัดเก็บตามลำดับการจ่ายในแต่ละวัน
2. กรณี ก รมบั ญ ชี ก ลาง /สำนั ก งานคลั ง จั ง หวั ด โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของ
ส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ
2.1 สอบทานการจ่ายเงิน ว่ามีการควบคุม ดังนี้
1) จ่ายเงินตรงตัวเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ และจำนวนเงินที่จ่าย ถูกต้องตรงตามหลักฐานขอเบิก
2) ไม่มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิ ก่อนได้รับเงินโอน เงิน โดยตรวจสอบวันที่
ที ่ ร ั บ เงิ น จากรายงานแสดงรายละเอี ย ดสถานะการเบิ ก จ่ า ย (ZAP_RPT503) และ Internet Banking
เปรียบเทียบกับวันที่จ่ายเงินในต้นขั้วเช็ค
2.2 สอบทานว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการควบคุม
การรับ-จ่ายเงิน งบประมาณแต่ละฎีกา โดยจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกรายการถูกต้อง
ครบถ้ ว น เป็ น ปั จ จุ บ ั น สามารถเก็ บ ข้ อ มู ล จากทะเบีย นคุ ม ฎี ก าเบิก จ่ ายเงิ น จั ดทำรายละเอี ยดฎี ก าเงิน
งบประมาณค้างจ่ายได้
2.3 สอบทานว่ามีการจัดทำรายละเอียดฎีกาเงินงบประมาณค้างจ่าย ณ วันสิ้นเดือนและ
รายละเอียดเงินนอกงบประมาณคงเหลือตามระบบ Manual เปรียบเทียบ กับรายงานการขอเบิกเงินที่ได้รับ
แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT 406 : รายละเอียด ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS) กรณีไม่ตรงกันมี
การพิสูจน์หาสาเหตุความแตกต่าง
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2.4 สอบทานว่ า ทุ ก สิ ้ น เดื อ นมี ก ารเรี ย กรายงานติ ด ตามสถ านะ การอนุ ม ั ต ิ เ บิ ก
(Y_DEV_80000034) เพื่อตรวจสอบรายการวางเบิกที่ค้างนานและมีการติดตามหาสาเหตุพร้อมทั้งดำเนิน
การแก้ไข
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในการตรวจสอบควรสุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายทั้งกรณีจ่ายตรงตาม ข้อ 1 และกรณี
จ่ายผ่านส่วนราชการตาม ข้อ 2 ว่ามีหลักฐานขอเบิกและใบสำคัญคู่จ่าย ครบถ้วน การจ่ายเงินถูกต้องทุก
รายการ พร้อมทั้งมีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสำคัญคู่จ่าย ทุกฉบับ
ข. ระบบรับและนำส่งเงิน
ประเภทของเงินที่ต้องบันทึกในระบบรับและนำส่งเงิน ได้แก่ เงินนอกงบประมาณที่รับจากหน่วยงานอื่น
เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง และเงินรับฝาก ซึ่งมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
1. การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในสวนของระบบรับและนำส่งเงิน
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการควบคุม
การเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่างเพียงพอ เหมาะสมและรัดกุม
แนวการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ว่ามี
การปฏิบัติดังนี้
1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังนี้
• ผู้ทำหน้าที่รับและนำส่งเงิน
• ผู้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
• ผู้อนุมัติการนำส่งเงินในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P3)
2. สังเกตการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามคำสั่ง
2. การควบคุมการรับเงินนำส่งเงิน
เพื่อสอบทานว่า การรับและนำส่งเงินมีระบบการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม สามารถควบคุม
เงินแต่ละประเภทที่ได้รับให้มีการนำส่ง ครบถ้วน ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การควบคุมการรับเงิน
1.1 การรับเงินแต่ละประเภทมีหลักฐานการรับครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด
เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
1.2 การบันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS มีการพิมพ์รายงานการรับรายได้และนำส่ง
เงินคงคลัง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร RA, RB…) และสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ เปรียบเทียบกับ
หลักฐานการรับเงินว่าถูกต้อง ตรงกัน
1.3 สอบทานว่ า มี ก ารจั ด ทำทะเบี ย นคุ ม การรั บ และนำส่ ง เงิ น แต่ ล ะประเภทและ
มีการบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักฐานและเป็นปัจจุบัน
2. การควบคุมการนำส่งเงิน
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2.1 การนำส่งเงินแต่ละประเภทได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน นำเงินฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด ที่ธนาคารกรุงไทยและต้องมีหลักฐานการนำส่งครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ สำเนาใบนำฝาก เงิน (Pay in slip) ทีม่ ีเลข Bar code และ ใบรับเงิน
ของธนาคาร (Deposit receipt)
2.2 การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMIS มีการพิมพ์รายงานการรับรายได้และ
นำส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร R1, R2…) และสอบทานรายละเอียดในรายงาน ฯ เปรียบเทียบ
กับหลักฐานการนำส่งว่า ถูกต้อง ตรงกัน
2.3 ผู ้ ม ี อ ำนาจได้ ล งนามอนุ มั ต ิน ำส่ง ในรายงานการรั บรายได้แ ละนำส่ ง เงิ นคงคลั ง
(ZINF_R09 ประเภทเอกสาร R1, R2…) ก่อนทำการอนุมัตินำเงินส่งคลัง ในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P3)
2.4 การอนุมัตินำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P3) กระทำโดยผู้มีอำนาจหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
2.5 สอบทานว่ามีการบันทึกรายการนำส่งในทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามหลักฐานและเป็นปัจจุบัน
2.6 การนำส่ง/นำฝากเงินแต่ละประเภท เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
2.7 สอบทานว่ามีการตรวจสอบสถานะการนำส่งเงินจากรายงานแสดงสถานะเอกสาร
การนำส่งเงินของส่วนราชการ (ZRP_STATUS) หลังการนำส่งเงิน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของข้อมูล
การนำส่งเงิน
2.8 สอบทานว่าทุกสิ้นเดือนมีการพิมพ์รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่ง
คลัง (ZRP_RPT001) ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
ค. ระบบบัญชี
การตรวจสอบระบบบัญชีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการตรวจสอบบัญชีตามระบบ Manual ซึ่งใช้ควบคุม
เงินที่ส่วนราชการรับมาเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ และการตรวจสอบบัญชี ตามระบบ GFMIS
1. การตรวจสอบบัญชีระบบ Manual
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดทำบัญชี
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และข้อมูลรายงานการเงินถูกต้องเชื่อถือได้
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การบันทึกรายการบัญชี ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน และเป็นปัจจุบัน
2. ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำรายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีรายละเอียด
ประกอบรายงาน รวมทั้งมีการวิเคราะห์รายงานการเงินเสนอผู้บริห าร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
สั่งการในประเด็นดังนี้
• เงินงบประมาณค้างจ่ายเป็นเวลานาน
• เงินนอกงบประมาณที่ค้างในบัญชีเป็นเวลานาน โดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เช่น
เงินโครงการต่างๆ
• ลูกหนี้เงินยืมค้างเกินกำหนด
• เก็บรักษาเงินสด/เงินฝากธนาคาร เกินวงเงินและอำนาจการเก็บรักษาตามระเบียบ
• กรณีมีเงินขาด/เกินบัญชี
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2. การตรวจสอบบัญชีระบบ GFMIS
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว มีการบันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ
GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน
2. มีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ในส่วนของรายการปกติที่ต้องทำ
การปรับบัญชี รายวัน / รายเดือน / สิ้นปี เช่น ปรับ เพิ่ม/ ลด ยอดเงินฝากคลัง ปรับรายการเงินเบิกเกินส่งคืน
เพื่อลดยอดค่าใช้จ่ายรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ประมวลผลค่าเสื่อมราคา
3. สอบทานว่า การปรับ ปรุงแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการในระบบ
GFMIS ได้มีการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการปรับปรุง โดยสอบทานจากเอกสารการปรับปรุง
4. ทุกสิ้นเดือน มีการตรวจสอบยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททั่วไปตามระบบ GFMIS
เช่น บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เงินรับฝาก ลูกหนี้เงินยืม ฯลฯ กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ค้นหารายการผิดปกติ
5. มีการตรวจสอบรายงานการเงินจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับระบบ Manual เพื่อ
ค้นหารายการผิดปกติ กรณีพบว่าไม่ตรงกัน มีการหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขหรือไม่
6. สอบทานว่า การปรับปรุงแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
และรายงานการเงินตามระบบ GFMIS ได้มีการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการปรับปรุง โดยสอบทาน
จากเอกสารการปรับปรุงรายการ
7. มีการเสนอรายงานการเงินตามระบบ GFMIS ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองในรายงานและ
จัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
ง. ระบบควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบรับ - จ่ายประจำวัน
1. การควบคุมเงินสด
เพื่อสอบทานว่าเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตัวเงินมีอยู่จริง ครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถแยกประเภทของเงินได้
แนวการตรวจสอบ
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ และเอกสารแทนตัวเงิน เปรียบเทียบกับ บัญชีแยกประเภท
เงิน สด และรายงานเงิน คงเหลือประจำวันตามระบบ Manual และมีการแยกรายละเอียดของเงินแต่ละ
ประเภทไว้ในช่อง “หมายเหตุ” ของรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. สอบทานการจัดทำรายละเอียดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนว่าจำนวนเงินถูกต้อง
ตรงกับบัญชีแยกประเภทเงินสดตามระบบ Manual และสามารถแยกประเภทของเงินได้
2. การควบคุมเงินฝากธนาคาร
เพื่อสอบทานว่าเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีระบบ Manual มีอยู่จริง ครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถแยกประเภทของเงินได้
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี
2. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือบัญชี แยกประเภทเงินฝากธนาคาร ตามระบบ Manual
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กับสมุดคู่ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และประจำว่า จำนวนเงิน ถูกต้อง ตรงกัน
3. มีการจัดทำรายละเอีย ดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนว่าประกอบด้ว ยเงิน
ประเภทใด จำนวนเท่าใด โดยประเภทและจำนวนเงินถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารแต่ละบัญชี
3. การควบคุมเงินฝากคลัง
เพื่อสอบทานว่า เงินที่ได้นำฝากคลังมีอยู่จริง ครบถ้วน ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และประเภทของเงิน
ที่นำฝากคลัง
แนวการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการจัดทำบัญชีย่อยเงินฝากคลัง เพื่อใช้ควบคุมเงินที่นำฝากคลังแต่ละประเภท
2. มีการสอบทานยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังในระบบ Manual กับยอด
รวมของบัญชีย่อยเงินฝากคลังทุกประเภท
3. มี ก ารสอบทานยอดคงเหลื อ บัญ ชีย ่ อ ยเงิ นฝากคลั ง แต่ล ะประเภทในระบบ Manual
เปรียบเทียบกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังตามระบบ GFMIS (ZGL_RPT013)
4. มีการจัดทำรายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน โดยเมื่อรวมเงินฝากคลัง
ทุกประเภทแล้ว จำนวนเงินต้องตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลังตามระบบ Manual
4. การเก็บรักษาเงิน
เพื่อสอบทานการควบคุมการเก็บรักษาเงินว่า มีการเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท ไม่เกินอำนาจ
การเก็บรักษา และมีการนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
แนวการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยพิจารณาว่า
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520
2. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกสิ้นวัน
3. วงเงินและระยะเวลาการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทเป็นไปตามที่
ระเบียบกำหนด
5. การตรวจสอบรับ - จ่ายประจำวัน
เพื่อสอบทานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดให้มีการตรวจสอบ
รับ-จ่ายประจำวัน เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
แนวการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยพิจารณาว่า
1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรับ-จ่ายประจำวัน ทั้งตามระบบ GFMIS และระบบ Manual ซึง่
อาจเป็นชุดเดียวกันหรือคนละชุดก็ได้
2. ผู้ตรวจสอบรับ – จ่ายประจำวันที่ได้รับแต่งตั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนี้
2.1 การตรวจสอบตามระบบ GFMIS
ทุกสิ้นวันทำการถัดไป มีการตรวจสอบรับ-จ่ายเงินเป็นประจำ โดยเรียกรายงานจาก
ระบบ GFMIS มาทำการตรวจสอบ ดังนี้
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1) รายงานสรุ ป รายการขอเบิ ก เงิ น (ZAP_RPTW01) ตรวจสอบกั บ ข้ อ มู ล
การขอเบิกเงินของส่วนราชการ (ต้นเรื่องหลักฐานขอเบิก)
2) รายงานเงิน สดคงเหลือประจำวัน (ZFI_CASHBAL) เปรียบเทียบกับรายงาน
เงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระบบ Manual
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
การตรวจสอบตาม 1) และ 2) ให้พิจารณาว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ หากพบ
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ทำการพิสูจน์ยอดก่อนพิมพ์รายงานดังกล่าว เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนเก็บรักษาไว้รอการตรวจสอบ
2.2 การตรวจสอบตามระบบ Manual
ทุกสิ้นวันทำการมีการตรวจสอบ ดังนี้
1) ตรวจสอบรายการรับเงินทุกรายการ ว่าได้นำมาบันทึกบัญชีเงินสดหรือบัญชี
เงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน
2) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ว่ามี
หลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ
จ. ระบบควบคุมเงินทดรองราชการ
เงิน ทดรองราชการ เป็น เงิน ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้เพื่อทดรองจ่ายใน
การปฏิบ ัติราชการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ไม่สามารถเบิกเงิน
งบประมาณได้ทัน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ทดรองจ่ายตาม
รายการที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 กำหนด และแยกการควบคุม
เงินทดรองราชการออกจากเงินของส่วนราชการ
การตรวจสอบเงิ น ทดรองราชการพิ จ ารณาเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ในส่ ว นของการควบคุ ม เงิ น และ
ประสิทธิภาพในการบริหารเงิน ดังนี้
1. การควบคุมเงินทดรองราชการ
เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทดรองราชการมีอยู่จริงครบถ้วน ถูกต้อง และการควบคุมเงิน ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกำหนด
แนวการตรวจสอบ
1. สอบทานว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการ โดยเฉพาะแยกต่างหากจาก
ระบบบัญชีของส่วนราชการ
1.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการยืมเงินและใบสำคัญรองจ่ายเสนอ ขอ
อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการจากผู้มีอำนาจ
1.3 มี ก ารบั น ทึ ก รายการในทะเบี ย นคุ ม เงิ น ทดรองราชการ ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและ
เป็นปัจจุบัน
1.4 มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการกับหลักฐาน
1.5 สอบทานว่าผู้ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการทำหน้าที่
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประจำ
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1.6 ทุ ก สิ ้ น เดื อ นมี ก ารจั ด ทำรายงานฐานะเงิ น ทดรองราชการและงบเที ย บยอด
เงินฝากธนาคารรวมถึงรายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการและรายละเอียด ใบสำคัญเงินทดรองราชการ
2. ตรวจนับเงินสดคงเหลือพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือและตรวจสอบหลักฐานลูกหนี้
เงินทดรองราชการ ใบสำคัญเงินทดรองราชการ เปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือแต่ละช่องในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการว่าถูกต้องตรงกัน
2. การบริหารเงินทดรองราชการ
เพื่อทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการบริหารเงินทดรอง
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำเงินทดรองราชการหมุนใช้จ่ายในสำนักงานได้รวดเร็วและวงเงิน
จำนวนสูง
แนวการตรวจสอบ
1. สอบทานว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
รับทราบ
1.2 มีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาตามระเบียบและมาตรการ
ที่กำหนด
1.3 มีการกำหนดและควบคุ มให้ผ ู้ รับผิดชอบรวบรวมหลั กฐานใบสำคั ญเงิน ทดรอง
ราชการเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเบิกเงินงบประมาณชดใช้ เงินทดรองราชการโดยเร็ว
2. สุ่มตรวจสอบหลักฐานเพื่ อพิสูจน์ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกเงินงบประมาณว่าเร็วหรือช้า
และเป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่
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ส่วนที่ 3
การตรวจสอบการดำเนินงาน
การตรวจสอบการดำเนินงานเป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การดำเนินงาน ภายใต้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดอย่างประหยัด โดยการตรวจสอบสามารถตรวจเพื่อ
วั ด ผลการดำเนิ น งาน เพื ่ อ ทราบผลกระทบจากการดำเนิ น งาน การประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือตรวจติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่กำหนดก็ได้ ซึ่งการ
จะเลื อ กตรวจสอบแบบใด จะดำเนิ น การเมื ่ อ กำหนดเรื ่ อ งที ่ จ ะทำการตรวจสอบได้ แ ล้ ว จึ ง พิ จ ารณา
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าจะเลือกตรวจสอบแบบใด
ตรวจสอบการดำเนินงาน
1. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุใด
การตรวจสอบจะเลื อ กงาน/โครงการที ่ ด ำเนิ น การเสร็ จ สิ ้ น แล้ ว โดยนำรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการมาศึกษา เพื่อทราบข้อมูลที่จะใช้ในการกำหนดกรอบการตรวจสอบ และจัดทำ
แนวทางการตรวจสอบในรายละเอียด ดังนี้
1. เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายที่โครงการนั้น ๆ กำหนดไว้
2. กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดเพื่อดำเนินการให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด
3. กระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
4. การบริหารงาน/โครงการ เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ การติดตามผลของโครงการ การ
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5. เกณฑ์ และตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
แนวการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อดังนี้
ผลผลิต เช่น จำนวนครบถ้วน และถูกต้องตรงตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ได้รับผลผลิตตรงตามที่กำหนด
ระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับผลผลิต เช่น ภายในเวลาที่กำหนด
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของงาน/โครงการ โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
ว่าเป็นตามกระบวนการหรือระเบียบกำหนด และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
การ
ปฏิบัติงานหรือไม่
3. ตรวจสอบการติดตามผลของงาน/โครงการ ในส่วนงานที่รับผิดชอบแต่ล ะระดับว่า มี
การกำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการติดตามงาน อย่างไร และผู้รับผิดชอบได้มี
การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อทราบผลหรือปัญหา อุปสรรคหรือไม่
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2. การตรวจสอบติดตามการทำงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบเพื ่ อ ให้ ท ราบผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านใน
แต่ละกิจกรรมย่อยที่จะส่งผลต่อเป้าหมายของงาน/โครงการ ซึ่งหากพบว่าการดำเนินงานไม่บรรลุผลก็จะได้หา
สาเหตุและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา และทำให้บรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไว้
การตรวจสอบลักษณะนี้จะเลือกตรวจสอบงาน/โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และติดตาม
การทำงานโดยจะเลือกตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายของงาน /โครงการ ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
แนวทางการตรวจสอบ
1. พิจารณากิจกรรมต่างๆ ของงาน/โครงการว่ามีกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย
2. พิจารณาว่าผลผลิตของกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคืออะไร และมีขั้นตอน
การดำเนินงานของกิจกรรมอย่างไร รวมถึงพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมด้วย
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
3.1 กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานว่ามีขั้นตอนใดที่มี
จุดอ่อนหรือขั้นตอนใดที่ไม่ส่งผลต่อการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3.2 กรณี ผ ลการดำเนิ น งานเป็ น ไปตามกิ จ กรรม ให้ ต รวจสอบว่ า ผลที ่ ไ ด้ ร ั บ ตาม
กำหนดเวลาที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ทันเวลา สาเหตุเกิดจากอะไร
3. การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบเพื ่อ ประเมิ นกระบวนการปฏิ บั ต ิ งานว่ า มีป ระสิท ธิภ าพ และได้
ดำเนินงานส่งผลบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม่
การตรวจสอบจะเลือกตรวจสอบงาน/โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งกระบวน
การปฏิบัติงานที่ดีและมีระบบจะมีส่วนสำคัญให้ผลของการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ
แนวทางการตรวจสอบ
1. ศึกษาระบบงานว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร และในแต่ละขั้นตอนมีการกำกับและ
การควบคุมที่รัดกุมหรือไม่
2. ตรวจสอบภาคสนาม โดยตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามระบบที่กำหนด
หรือไม่
2.1 กรณี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านเป็ น ไปตามระบบที ่ ก ำหนดตรวจสอบว่ า ผลที ่ เ กิ ด จาก
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
• หากผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ก็แสดงว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ
• หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด
หากเกิดจากผู้ปฏิบัติจะได้เสนอแนะให้ดำเนินการให้ถูกต้อง แต่หากเกิดจากระบบก็ให้เก็บข้อมูลมานำเสนอ
ปรับระบบต่อไป
2.2 กรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระบบที่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเปาหมายหรือไม่
• หากผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายตรวจสอบว่า สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการปฏิบัติงานใดทดแทนการปฏิบัติตามระบบ และสามารถกำกับ
ควบคุม ได้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป
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• หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด
จึงไม่สามารถปฏิบัติตามระบบงานที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องแก่
หน่วยรับตรวจ หรือเก็บเป็นข้อมูลในการนำเสนอ พิจารณาปรับระบบงานให้เหมาะสมต่อไป
สรุปผลการตรวจสอบ โดยเป็นเรื่อง ๆ ดังนี้
1. Criteria เกณฑ์หรือตัวชี้วัด ที่กำหนดให้ใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจได้จากเป้าหมายที่
งาน/โครงการกำหนดไว้ หรือผู้ตรวจสอบกำหนดร่วมกับผู้รับตรวจก็ได้ เช่น
1) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มาใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
2) คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมการเรียนการสอนจำนวน 100 ชุด
2. Condition ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบจากการดำเนินงาน เช่น
1) จำนวนนักเรียนมาใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่โครงการกำหนด คือไม่ถึงร้อยละ 80
2) ผลการจัดซื้อได้รับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการเรียนการสอน ครบถ้วน
3. Effect ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือตัวชี้วัด ส่งผลกระทบอย่างไร เช่น
1) นักเรียนและครูไม่ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลความรู้ ที่ไม่ทันสมัย
2) โปรแกรมการเรีย นการสอนไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนทำให้ การเรียนการสอน
ไม่บรรลุตามโครงการ
4. Cause สาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบ เช่น
1) นักเรียนไม่มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากโรงเรียนไม่มีการสอนการใช้อินเตอร์เน็ต
ให้กับนักเรียน
2) ผู้จัดซื้อไม่มีการสำรวจความต้องการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนจากโรงเรียน เพื่อจัดซื้อให้
ใกล้เคียงกับความต้องการของโรงเรียน
5. Recommendation ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งควรเสนอวิธีการแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุ
รายงานผลการตรวจสอบ
1. การจัดทำรายงาน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทำการต่างๆ ที่ได้บันทึกรายละเอียดผลการตรวจสอบไว้ใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบ(ถ้ามี) แล้วสรุปผลรายงาน
1.2 คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเฉพาะที่เป็นปัญหาสำคัญ
1.3 ร่างรายงานและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงาน เพื่อหารือกับหน่วยรับตรวจ
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดต่อหน่วยรับตรวจ
1.4 เสนอรายงานโดยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบและ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
2. ส่วนประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 บทสรุป สำหรับ ผู้บ ริห าร เป็นข้อความโดยย่อ เกี่ยวกับ ผลการปฏิ บัต ิงานตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้
• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนงาน งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ
• ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
• สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
• การติดตามผล
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2.2 รายละเอี ย ดผลการตรวจสอบ เป็ น รายละเอี ย ดเกี ่ย วกั บ ผลการตรวจสอบ โดยมี ห ัว ข้อ
ในรายงานดังนี้
• เรื่องที่ตรวจสอบ
• ความเป็นมาในการตรวจสอบ
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
• ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
• ระยะเวลาการตรวจสอบ
• ประเด็นการตรวจสอบ
• เกณฑ์
• ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบ
• ผลกระทบ
• สาเหตุ
• ข้อเสนอแนะ
• แนวทางการแก้ไข
• ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)
• ความเห็นโดยรวมของคณะผู้ตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบ
ดำเนินการกับโครงการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบ และตรวจพบ
สาเหตุผลกระทบหรือความเสี่ยงที่คาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหายได้ และผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการดังกล่าวแก่หน่วยรับตรวจไปแล้ว จึงต้องมีการติดตามผลการตรวจสอบโครงการนั้น โดย
มีขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการติดตามผลโดยกำหนดวิธีการติ ดตามผลให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะติดตามและจะต้อง
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สาระสำคัญของข้อตรวจพบระยะเวลาในการติดตามผลบุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล
และค่าใช้จ่ายในการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว
2. ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ โดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องตามประเด็นในรายงานผลการตรวจสอบว่าได้ดำเนินการเป็นไป
ตามที่ได้เสนอแนะหรือไม่
3. รายงานผลการติดตาม โดยสรุปผลการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของ
หน่วยรับตรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเรื่องที่ทำการตรวจสอบตามประเด็นข้อตรวจพบ กรณีเรื่องที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนผู้ตรวจสอบสามารถรายงานผลการติดตามด้วยวาจาต่อหัวหน้าส่วนราชการและจัดทำ
รายงานผลการติดตามผล การตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1) เรื่องที่ได้ทำการติดตามผล
2) วัตถุประสงค์ของการติดตามผล
3) การดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามการสั่งการ
4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5) เอกสารประกอบหรืออ้างอิง (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 4
งานธุรการและสารสนเทศ
งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการเพื่อนํามาซึ่งการ
อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและประสานงานทางเอกสาร
หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงาน ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน กับกลุ่มงานภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และหน่วยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องตลอดจนถึงการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอก อย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อนํามาประมวลผล และจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วย สนับสนุน
การทํางานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ และพัฒนางานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบฯ และเชื่อมต่อกับการ
ปฏิบัติงานทางธุรการของกลุ่มอํานวยการ
2) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยตรวจสอบภายในให้กับผู้รับบริการ
3) เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการวางแผนการตรวจสอบ 4) เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อใช้ในการจัดการความรู้
ขอบเขตงาน
1) ควบคุมการรับ และน าส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของ ทาง
ราชการ
2) ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ
3) จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อการ
ตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ควบคุมการรับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกไว้ในทะเบียนคุมการรับหนังสือ
2) คัดแยกประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการ
3) จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดทําขึ้น เพื่อเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
4) ควบคุมการนําเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 และการนําส่งหนังสือออกภายนอก ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
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5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้นเข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาภายหลัง
6) นําข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศทางด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพื่อการเผยแพร่ และการ จัดการ
ความรู้
7) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการ
จัดการความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับบริการทราบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบฟอร์มการ
จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................
------------------ชื่อแผนงาน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................

ลักษณะแผนงาน

( ) ใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

ผู้รับผิดชอบแผนงาน

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

ระยะเวลาดำเนินการ

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

( ) ต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
.................................................
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอบเขตการตรวจสอบ
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
พันธกิจ

..................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
งบประมาณ

ที่

จำนวนเงิน .................. บาท

กิจกรรมการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

จำแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(..............................................)
ตำแหน่ง....................................................

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติ

(..............................................)
ตำแหน่ง....................................................
รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ............ แห่ง
ที่กำหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............
ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

อำเภอ .............

อำเภอ ............

ปฏิทินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

ที่

รายละเอียดการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

จำนวนวัน

หมายเหตุ : ปฏิทินการตรวจสอบภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วนของทางราชการ
และตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

ที่

รายละเอียดดำเนินการ

ระดับ

ประเภท

หน่วย

ความเสี่ยง

การตรวจสอบ

รับตรวจ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

จำนวน
คน/วัน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม
รายงานผลการตรวจสอบประจาปี

รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ
การตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1. เรื่อง............................................
1.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จำนวน .................. แห่ง
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1. เรื่อง............................................
1.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน

(........................................)

(........................................)

ตำแหน่ง............................................

ตำแหน่ง............................................

ลงชื่อ........................................ผู้สอบทาน
(........................................)
ตำแหน่ง............................................

กระดาษทาการตรวจการเงินการบัญชี

แบบที่ 1 (สพป.)
แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ..................
เพียงวันที่ .......................
ส่วนที่ 1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างการแบ่งแยกหน้าที่มีความชัดเจน และการมอบหมายงานการปฏิบัติงานภายใน
ที่
1.

กลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์มีความเหมาะสม
รายการ

การมอบหมายงานทัว่ ไป มีความชัดเจน เหมาะสม
(1) การแบ่งงานในกลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์ คำสั่งมีความชัดเจน
(2) ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการมิใช่
ผู้ทำหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการ และหรือรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ
2. การมอบหมายงาน ผู้ใช้งานในระบบ มีลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน และเป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี
(1) ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
(2) มีผู้เก็บรักษาบัตร GFMIS smart card หรืออุปกรณ์การใช้งานในระบบ
GFMIS
(3) ผู้ทำหน้าที่วางเบิกไม่ทำหน้าที่อนุมตั ิ (ปลดบล็อก)
(4) ผู้ทำหน้าที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่ทำหน้าทีบ่ ันทึกวางเบิกในระบบ
(5) มีการควบคุมการใช้บัตร Smart Card และรหัสผ่าน
(6) สถานที่ตั้งเครื่อง Terminal ปลอดภัย เป็นสัดส่วน สามารถมองเห็นผู้เข้าใช้
งานได้ชัดเจน
3 สพป. ได้กำหนดหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ11
4 การมอบหมายงานผู้ใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีลายลักษณ์
อักษรชัดเจน และเป็นไปตามแนวปฏิบตั ิที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่
9 กันยายน 2559 ดังนี้
(1) กำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงิน 1 คน รับและนำส่ง/
นำฝากคลัง 1 คน และผูป้ ฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน เพื่อทำหน้าที่ Company
User Marker
(2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Marker มิใช่ Company User Authorizer
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำ
เงินส่งคลังหรือฝากคลัง
(3) การปฏิบัติงาน Company User มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ 3
เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(4) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง มีคำสั่งมอบหมายงานราย
ใหม่ชัดเจน
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ส่วนที่ 2 การควบคุมการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบว่า สพป. มีการควบคุมการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS ที่มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้องตรงกับหลักฐานที่อนุมตั ิ
2. เพื่อให้มั่นในว่า สพป. มีการควบคุมการเบิกตรงตามแหล่งงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้มั่นในว่า สพป. มีการควบคุมจ่ายเงินได้ถูกต้องตรงตัวผู้มสี ิทธิ และรวดเร็วภายในกำหนดเวลา
ที่
1

2

3

รายการ
การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่าย
(1) จัดทำทะเบียนคุมเลขที่เอกสารการวางเบิก ในระบบ GFMIS
(2) พิมพ์รายงานมาเพื่อการตรวจสอบ และเป็นหลักฐาน ได้แก่
- รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)
- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 )
- รายงาน ZF_53 PM
(3) ก่อนอนุมัติมีสอบทานความถูกต้องของรายการเบิกกับหลักฐานต้นเรื่อง
การควบคุมการเบิก
2.1 คุมหลักฐานขอเบิกให้ทราบว่ารายการใดได้วางเบิกแล้วตามฎีกาหรือเลขที่
เอกสารใด
2.2 ตรวจและเสนอหลักฐานขอเบิกให้ผมู้ ีอำนาจอนุมัติ
ก่อนวางเบิกในระบบ โดย
(1) ตรวจสอบรายการขอเบิกถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก
(3) ตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอให้เบิก
2.3 สอบทาน รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) กับหลักฐานต้นเรื่องขอ
เบิก ว่าตรงกัน ทั้งจำนวนเงิน เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ รหัสงบประมาณ รหัส
หน่วยงาน หมวดรายจ่าย และคู่บัญชีกอ่ นเสนอให้อนุมัติในรายงานขอเบิกเงิน
คงคลัง
2.4 อนุมัติ(ปลดบล็อก) โดยผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบหมายหลังจากผู้มีอำนาจ
ลงนามในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง
2.5 สอบทานความถูกต้องของการเบิกประจำวัน โดยตรวจสอบรายงานสรุป
รายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 ) กับหลักฐานต้นเรื่อง
การควบคุมการจ่ายเงิน
3.1 กรณีการจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(1) มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
(ZGL_RPT 506) มาตรวจสอบ กับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกว่าตรงกัน
(2) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิทโี่ อนเงินให้แล้ว
(3) กรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ มีการจัดทำหนังสือแจ้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องทีภ่ ูมิลำเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2548
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ที่

รายการ
3.2 กรณีจา่ ยผ่าน สพป.
(1) มีการตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินก่อนเตรียมจ่าย โดยพิมพ์
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) มาตรวจสอบ
กับรายงานของธนาคาร (Bank Statement)
(2) มีการกระทบยอดจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จะจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มี
สิทธิ ให้ถูกต้องตรงกันก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย
(3) มีการสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็คสั่งจ่ายว่าจำนวนเงินและ
ชื่อผู้รับเงินที่ระบุในเช็คตรงกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลง
นามในเช็ค
(4) เมื่อจ่ายเช็ค มีการให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ลงลายมือชือ่ วันที่รับเงิน
ด้านหลังต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็คพร้อมเรียกหลักฐานการจ่ายจาก
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ
3.3 กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แสดงเจตนาให้ สพป. โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(1) ได้มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เช่นเดียวกับกรณี
การเบิกจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(2) กรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน มีการจัดทำหนังสือ
แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภมู ิลำเนาหรือ
สถานประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผู้มีสทิ ธิรับเงินทราบ
3.4 กรณีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
(1) มีการนำข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ
ผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน
(2) มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน รวมถึงรายการหัก ณ ทีจ่ ่าย (ถ้า
มี) กระทบยอดกับรายละเอียดการเบิกรายบุคคล ก่อนบันทึกโอนเงินผ่านระบบ
KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิ
(3) มีการเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary
Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็น
หลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง.ตรวจสอบต่อไป
3.5 การบันทึกตัดจ่าย ในระบบ GFMIS ตามคำสั่งงาน (ZF_53_PM) มีการ
เรียกพิมพ์รายงานมาตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกตัดจ่ายกับหลักฐาน
การจ่าย (ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ จำนวนเงิน และเลขที่เอกสารการวางเบิกใน
ระบบ)
3.6 มีการตรวจสอบรับ-จ่ายประจำวัน
(1) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 38 และ 78
(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ดังนี้

✓=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ที่

รายการ
(2.1) ทุกสิ้นวันทำการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีผ่านระบบ KTB
Corporate Online ว่ามีการจ่ายเงินตรงตัวผู้มีสิทธิ จากรายงานสรุปผลการโอน
เงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) รายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-statement/Account Information)
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน
(2.2) ตรวจสอบการจ่ายเงินว่าถูกต้องครบถ้วนจากรายละเอียดการ
จ่ายเงินที่หน่วยงานจัดทำ กับรายละเอียดการเบิกตามฎีกา
(3) ตามหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติใน การรับเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online /บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC /QR
Code และการนำเงินส่งคลัง (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1
กันยายน 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว100 ลงวันที่ 28 กันยายน
2561) ดังนี้
(3.1) การรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
1) ทุกสิ้นวันทำการ มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจาก
รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Recceivable Information Online) กับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-statement/Account information) ที่
เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทำการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากรายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information Download) ที่
เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการรับ
เงิน และเพื่อการตรวจสอบต่อไป
(3.2) การรับเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละ
วัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชำระเงินระหว่างวัน และสั่งพิมพ์ใบสรุป
ยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC ตรวจสอบกับ
หลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจาก
รายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable information Online) กับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information)
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทำการถัดไป มีการตรวจสอบอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการ
รับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable information Download และ
Download Miscellaneous) และเก็บเอกสารทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
(3.3) การรับเงิน ด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน
เครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชำระเงินระหว่างวัน
และสั่งพิมพ์ใบสรุปยอด รับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC
ตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) และข้อมูลการรับเงินแต่ละ
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รายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable information
Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account
information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทำการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ
(EDC Receivable information
Download และ Download Miscellaneous) และเก็บรักษาเอกสารทั้งไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบต่อไป
(3.4) การนำเงินส่งคลัง มีการพิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB
Corporate Online เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการ นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และทุก
สิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสาร ทีพ่ ิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จกับรายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) ที่เรียก
จากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรักษาเพื่อการตรวจสอบ
ต่อไป
3.7 การปรับปรุงบัญชี เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- วันที่ทำการปรับปรุงเป็นไปตามแนวทาง
- มีการขออนุมัติปรับปรุงตามแบบที่กำหนด

ส่วนที่ 3 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบวิธีการควบคุมของ สพป. ว่าสามารถให้ความมั่นใจว่า เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้มีอยู่จริง
ถูกต้อง ครบถ้วน
รายการ
บันทึกเพิ่มเติม
✓=มี/ใช่
ที่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
1.

2

การควบคุมเงินสด
1.1 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นตามที่ระทรวงการคลัง กำหนด เพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับเงินสดทุกครั้ง
1.2 การนำส่งเงิน มีการเสนอขออนุมัตกิ ่อนทุกครั้ง
1.3 บันทึกการรับและนำส่งเงินสดในระบบGFMIS ภายในวันที่ ที่เกิดรายการ
หรืออย่างช้าวันถัดไป
1.4 ทุกสิ้นวันมีการส่งมอบเงินสดคงเหลือให้คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน
1.5 จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบัน
1.6 มีการตรวจสอบจำนวนเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เปรียบเทียบกับ
รายงานในระบบGFMIS
1.7 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ ไม่เกินอำนาจการเก็บรักษา
การควบคุมการรับ นำส่ง/นำฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.1 มีการเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อการรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ และเปิดใช้
บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.2 มีการกำหนดแบบใบแจ้งการชำระเงินเพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการรับชำระ
เงินบัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

และการวิเคราะห์ สรุปผล

ที่

3

4.

5.

รายการ

✓=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

2.3 กรณีได้รับการร้องขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน มีการระบุรายละเอียดของการ
รับเงินผ่านระบบธนาคารไว้เพื่อการสอบทานมิให้มีการบันทึกบัญชีซ้ำซ้อน
2.4 การควบคุมการนำเงินส่งคลัง กรณีมีการเปิดผ่านระบบ KTB Corporate
Online หลายบัญชี มีการกำหนดชัดเจนว่าเงินประเภทใดจะนำส่งจากบัญชีใด
2.5 ทุกครั้งที่มีการนำส่ง/นำฝาก มีการเรียกพิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จ
จากระบบ KTB Corporate Online เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องของการ
นำส่ง/นำฝาก และเป็นหลักฐานนำส่ง/นำฝาก
การควบคุมเงินฝากธนาคาร
3.1 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
3.2 จัดทำรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย สอบทานกับยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
การควบคุมเงินฝากคลัง
4.1 มีการจัดทำบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุม เงินประกันสัญญาและเงินรับฝากอื่น
4.2 มีการสอบทานบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมฯของเงินประกันสัญญา และเงิน
รับฝากอื่นๆ กับบัญชีแยกประเภทตามงบทดลอง GFMIS
4.3 มีการสอบทานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ในระบบGFMIS กับรายงาน
การเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT503)
การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
5.1 มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวหรือมีระบบควบคุมโดยใช้สำเนา
สัญญา
5.2 มีมาตรการกำกับ เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม โดยวาจา /ลายลักษณ์อักษร
5.3 การส่งคืนเงินสดหรือใบสำคัญ มีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับใบสำคัญ
ให้ทันที
5.4 จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คา้ งชำระทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบกับบัญชีลูกหนี้
ในระบบ GFMIS

ส่วนที่ 4 เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบวิธีการควบคุมของ สพป. ว่าสามารถควบคุมเงินทดรองราชการได้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
ที่

รายการ

1
2

มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นปัจจุบัน
มีการควบคุมการจ่ายเงินทดรองราชการ โดย
(1). มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และเสนอ ผู้มีอำนาจ
อนุมัติก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับบริการ
(2) กรณีจ่ายเงิน ในโครงการ One Stop Service ที่ไม่สามารถเสนอ
ขออนุมัติก่อน มีการรวบรวบใบสำคัญเสนอขออนุมัติทุกสิ้นวันหรืออย่าง
ช้าวันทำการถัดไป

✓=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ที่

3

4

5

6

7
8

9

รายการ
(3) เมื่อจ่ายเงินแล้ว มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินไว้ในหลักฐานการจ่าย
มีการควบคุมลูกหนี้ โดย
(1) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว หรือมีระบบควบคุม
โดยใช้สำเนาสัญญายืม
(2) มีมาตรการติดตาม เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม
โดยวาจา/ลายลักษณ์อักษร
การควบคุมการส่งใช้คืนเงินทดรองราชการ
(1) มีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินสดที่ส่งชดใช้
แยกต่างหากจากการรับเงินปกติของ สพป.
(2) มีการออกใบรับใบสำคัญที่ส่งใช้ทันทีที่มีการส่ง
ใบสำคัญชดใช้
กรณียืมเงินทดรองราชการไปจ่ายเงินสวัสดิการ ตามโครงการ One Stop
Service ผู้ยืมมีการควบคุมดังนี้
(1) จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือ
(2) ทุกสิ้นวันมีการสรุปปิดยอดการรับจ่าย และยอดเงิน
คงเหลือตรงกับเงินสด
(3) มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่าย
การควบคุมใบสำคัญ
มีวิธกี ารควบคุมใบสำคัญ ที่สามารถระบุได้ว่าใบสำคัญใดส่งเบิก และ
ได้รับเงินงบประมาณชดใช้เมื่อใดบ้าง (ระบุวิธกี ารหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การควบคุม)
ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการรับ-จ่ายเงิน
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการว่าถูกต้องตามหลักฐาน
การจัดทำและเสนอรายงานประจำเดือน
ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน
เสนอผู้บริหารทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับรายงาน
ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดลูกหนี้รายตัว รายละเอียดใบสำคัญค้างเบิก
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
มีการเก็บเป็นหีบห่อนำฝากตู้นิรภัยของทางราชการ และหมายเหตุ
จำนวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

✓=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

สรุปผลการประเมิน (สรุประบบงานและการควบคุมแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร กรณีที่มีความเสีย่ งเป็นเรื่องใดบ้างและเสี่ยงอย่างไร)
1. การควบคุมทั่วไป
1.1 การกำหนดมอบหมายงาน
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.2 การมอบหมายผูม้ ีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1.3 การมอบหมายผูม้ ีสิทธิเข้าระบบ KTB Corporate Online
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. การควบคุมการเบิกจ่าย
2.1 การควบคุมการเบิกเงิน
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.2 ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายเงินตรง
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายผ่าน สพป.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.4 การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
3.1 การควบคุมเงินสด
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.2 การควบคุมการรับและนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.3 การควบคุมเงินฝากธนาคาร
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.4 การควบคุมเงินฝากคลัง
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.5 การควบคุมลูกหนีเ้ งินยืม
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. การควบคุมเงินทดรองราชการ
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ผู้ประเมิน...............................

ผู้สอบทาน..................................

ตำแหน่ง...............................

ตำแหน่ง.....................................

วันที่.....................................

วันที่...........................................

1. วัตถุประสงค์
2. แหล่งที่มา :

แบบที่ 2

แบบตรวจสอบเงินสด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................
เพียงวันที่..................................
เพื่อมั่นใจว่าเงินสดคงเหลือมีอยูจ่ ริง ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับบัญชีเงินสดในมือ

เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้
ประเภทเงินคงเหลือ

จานวนเงิน
(1)

ยอดคงเหลือตาม
รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน (มือ) (2)

ยอดคงเหลือ
ตามรายงานเงินสด

ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ที่ตรวจนับได้กับรายงาน

รายงานคงเหลือฯ (มือ)

คงเหลือประจาวัน
ระบบ GFMIS (3)

เงินคงเหลือฯ (มือ)
(4) = (1)-(2)

กับระบบ GFMIS
(5) =(2)-(3)

เงินรายได้แผ่นดิน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ
รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินสดในมือ

ผลต่าง

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS (ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกรายการในช่วงที่
สุ่มตรวจสอบ ว่ามีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

3.2 ผลการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ

ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ .................................

ผู้สอบทาน
.......................................

หมายเหตุ 1.ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วยเพื่อให้ทราบภาพรวมของ
การควบคุมเงินสด
2. นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนี้ไปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุมบัญชีเงินสดในมือ
ในระบบ GFMIS
3. นาผลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินในแบบที่ 6 เรื่องที่ 1.1
อธิบายแบบ (1) ระบุจานวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้แยกตามประเภทเงิน (2) ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานคงเหลือประจาวัน (มือ)
(3) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตามงบทดลองระบบ GFMIS (4) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (1) กับช่อง (2)
(5) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (2) กับช่อง (3)

แบบที่ 3
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
ธนาคาร.................................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................................
เงินในงบประมาณ
ธนาคาร.................................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................................
เงิเงินนอกงบประมาณ
นนอกงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................
อื่นๆ ระบุ...........
ณ วันที่.................................................
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและความมีอยู่จริงครบถ้วนของเงินฝากธนาคาร
2. แหล่งที่มา :
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS
บวก

หัก

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
ผลต่าง
3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS

3.2 ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ผู้ตรวจสอบ ...................................

ผู้สอบทาน ....................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วย
เพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากธนาคาร
2. ให้พิสูจน์ยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปหายอดตามรายงานธนาคาร กรณีมีผลต่างให้หาว่าเกิดจากสาเหตุใด
3. นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนี้ไปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุม
บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS

แบบที่ 4
รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.........................................

เงินงบประมาณ

ณ วันที......................
่
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ทราบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ

เงินนอกงบประมาณ

1.2 เพื่อให้ทราบการเก็บรักษาเงินไม่เกินระยะเวลาที่ระเบียบฯกาหนด
2. แหล่งที่มำ :
ที่ วันที่รับเงิน เลขที่ฎีกา/
เลขเอกสารเบิก

รายการ

จานวนเงิน
ขอเบิก

จานวนเงิน
คงค้าง

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

หมายเหตุ

รวม
3. สรุปผลกำรตรวจสอบ
3.1 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
3.2 ข้อสังเกตอื่น ๆ
ผู้ตรวจสอบ.........................................
วันที่ ........................................

ผู้สอบทำน.........................................
วันที่ ........................................

หมำยเหตุ ให้นำข้อมูลสรุปผลกำรตรวจสอบจำกกระดำษทำกำรนี้ไปใช้ในกำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นเรื่องกำรควบคุม
บัญชีเงินฝำกธนำคำรในระบบ GFMIS

แบบที่ 5
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
เงินงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............................................
เงินนอก
เพียงวันที่ ......................................
งบประมาณ
1. วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS
2. แหล่งที่มา :
สัญญายืม
จานวนเงิน
วันครบกาหนด หมายเหตุ
ที่
ผู้ยืม
วัตถุประสงค์ที่ยืม
จานวนเงินยืม
ค้างชาระ
เลขที่ วันที่รับเงินยืม

รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้ตามงบทดลองในระบบ GFMIS
ผลต่าง

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและการบริหารลูกหนี้

ผู้ตรวจสอบ......................
วันที่...............................

ผู้สอบทาน.................................
วันที่..........................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนีใ้ นระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนีด้ ้วย เพือ่ ทราบภาพรวม
ของการควบคุมลูกหนีเ้ งินยืมแต่ละประเภท
2. ให้นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนีไ้ ปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่อง
การควบคุมบัญชีลูกหนีเ้ งินยืมในระบบ GFMIS

แบบที่ 6.2
กระดาษทาการวิเคราะห์ ดุลบัญชีปกติในงบทดลองระบบ GFMIS
ประจาปีงบประมาณ
สพป./สพม. ...................................................................
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบว่างบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
 บัญชีในงบทดลองทุกบัญชีมีดุลบัญชีปกติ
 บัญชีในงบทดลองที่มีดุลบัญชีผิดปกติ มีดังนี้
ที่

ยอดคงเหลือ

ชื่อบัญชี

เดบิต

เครดิต

สรุปผลการวิเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ ......................................................
วันที่ ......................................................
คาอธิบาย
งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี

ผู้สอบทาน ..............................................
วันที่ ...............................................
ดังนี้

1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข1) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing จะมียอดคงเหลือด้านเครดิต
2. บัญชีประเภทหนี้สิน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 2) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
3. บัญชีประเภททุน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 3) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
ยกเว้น บัญชีรายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101), บัญชีรายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)
และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้
4. บัญชีประเภทรายได้ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 4) มียอดคงเหลือด้านเครดิต

5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 5) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้น บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง (5210010112) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือ

เครดิตก็ได้ถ้ามีบัญชีที่มีดุลบัญชีไม่ปกติ สรุปว่า สพป./สพม. ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องนี้
กรณีถ้ามีบัญชีที่มีดุลบัญชีไม่ปกติ สรุปว่าการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ สพป./สพม. ยังไม่ถูกต้องตามระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง

แบบที่ 6.1
กระดาษทาการวิเคราะห์ บัญชีพักในงบทดลองตามระบบ
GFMISประจาปีงบประมาณ
สพป. / สพม. .......................................................
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของ สพท. ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์คงค้าง
1. บัญชีพักที่มียอดคงค้างยกไปในงบทดลอง ได้แก่
1 บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)
จำนวน.....................................
2 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
จำนวน.....................................
3 บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
จำนวน.....................................
4 บัญชีพักหักล้ำงกำรโอนสินทรัพย์ (521010103)
จำนวน.....................................
5 บัญชีลูกหนี้ส่วนรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (1102050125)
จำนวน.....................................
6 บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (2101020106)
จำนวน.....................................
7 บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) จำนวน.....................................
8 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
จำนวน.....................................
9 บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย (5301010103)
จำนวน.....................................
10 บัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย (5301010101)
จำนวน.....................................
2. บัญชีพักสินทรัพย์ในงบทดลอง
บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มียอดคงค้ำงทุกบัญชี
บัญชีพักสินทรัพย์มียอดคงค้ำงบำงบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี
ยอดคงค้าง
1.
2.
3.
4.
5.
สรุปผลการวิเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ .................................................................

ผู้สอบทำน .............................................
วันที่ .......................................................

คาอธิบาย
กรณีถ้ำมีบัญชีพักที่มียอดคงค้ำงสรุปว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของ สพป./สพม. ยังไม่ถูกต้องตำมระบบ แต่มี
ข้อยกเว้นสำหรับบัญชีพัก ที่มียอดคงค้าง และได้รับกำรยกเว้น ได้แก่บัญชี ดังนี้
1. บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ต้องปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รำยตัวหรือเป็นค่ำใช้จ่ำย)
ยกเว้น บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้ำงในงบทดลองภำยใน 30 วัน
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ)
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
ยกเว้น กรณีที่เกิดจำกเช็คที่ธนำคำรยังไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ทันภำยในสิ้นเดือน ซึ่งบัญชีพักรอ Clearing
ต้องมียอดคงค้ำงด้ำนเครดิตเท่ำกับยอดคงค้ำงของบัญชีพักเงินนำส่งด้ำนเดบิต
3. บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (2101020106)
ยกเว้น กรณีรับรำยได้แทนหน่วยงำนอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป
4. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
ยกเว้น กรณีบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนในช่วงสิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป

แบบที่ 6.2
กระดาษทาการวิเคราะห์ ดุลบัญชีปกติในงบทดลองระบบ GFMIS
ประจาปีงบประมาณ
สพป./สพม. ...................................................................
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบว่างบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
 บัญชีในงบทดลองทุกบัญชีมีดุลบัญชีปกติ
 บัญชีในงบทดลองที่มีดุลบัญชีผิดปกติ มีดังนี้
ที่

ยอดคงเหลือ

ชื่อบัญชี

เดบิต

เครดิต

สรุปผลการวิเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ ......................................................
วันที่ ......................................................
คาอธิบาย
งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี

ผู้สอบทาน ..............................................
วันที่ ...............................................
ดังนี้

1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข1) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing จะมียอดคงเหลือด้านเครดิต
2. บัญชีประเภทหนี้สิน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 2) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
3. บัญชีประเภททุน (รหัสบัญชีขึ้นต้น เลข 3) มียอดคงเหลือด้านเครดิต
ยกเว้น บัญชีรายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101), บัญชีรายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)
และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้
4. บัญชีประเภทรายได้ (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 4) มียอดคงเหลือด้านเครดิต

5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 5) มียอดคงเหลือด้านเดบิต
ยกเว้น บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง (5210010112) จะมียอดคงเหลือด้านเดบิตหรือ

เครดิตก็ได้ถ้ามีบัญชีที่มีดุลบัญชีไม่ปกติ สรุปว่า สพป./สพม. ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องนี้
กรณีถ้ามีบัญชีที่มีดุลบัญชีไม่ปกติ สรุปว่าการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ สพป./สพม. ยังไม่ถูกต้องตามระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง

บบที่ 6.2

แบบที่ 7
แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
เพียงวันที.่ ....................................
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีเงินฝากคลังคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS มีอยู่จริงครบถ้วนถูกต้อง
ตรงกับยอดเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลาง และสามารถหารายละเอียดของเงินได้ครบทุกประเภท
1.2 เพื่อให้มั่นใจว่า เงินฝากคลังมีการเก็บรักษาไม่เกินระยะเวลาตามข้อผูกพัน ได้แก่ เงินประกันสัญญา
เงินบูรณะทรัพย์สิน
2. แหล่งที่มา :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลองในระบบ GFMIS
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G21C)
ผลต่าง

วิเคราะห์รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
1. ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G21C)
ชื่อบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........

รหัสบัญชี

2. ยอดคงเหลือตามบัญชีย่อย
หรือทะเบียนคุมเงินนอก

3. ผลต่าง 1-2

จานวนเงิน

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลังกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
3.3 ผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินฝากคลัง
3.2.1 เงินประกันสัญญา
3.2.2 เงินบูรณะทรัพย์สิน
ผู้ตรวจสอบ..........................
วันที.่ ...................................

ผู้สอบทาน ................................
วันที่ ............................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วย
เพือ่ ให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากคลัง
2. ให้นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนี้ไปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่อง
การควบคุมบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS

แบบที่ 8

วัตถุประสงค์

แบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................
เพียงวันที่......................................
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินถูกต้องและจ่ายเงินตรงตัวผู้มีสิทธิ์
2. เพื่อให้ทราบเงินฝากธนาคารคงเหลือในช่วงที่สุ่มตรวจ
การวางเบิก

ลาดับ
เลขที่รายการ

เลขที่

วางเบิก

ฎีกา

รายการ

การรับเงิน
รายงานสรุปรายการขอเบิก(ZAP_RPTW01)

วันที่ผ่านรายการ

จานวนเงิน

/Statement
วันที่รับเงิน

* แบบฟอร์นี้สามารถปรับเพิ่มช่องได้ตามความเหมาะสม

การจ่ายเช็ค/โอนเงิน (KTB Corporate Online)
จานวนเงิน
เลขที่เช็ค/
จานวนเงิน

รายงานฯ (ZAP_RPT 503) วันที่จ่ายเช็ค/

โอนเงิน

ที่จ่ายเช็ค/

เอกสารอ้างอิง

โอนเงิน

คงเหลือ

วันที่

การบันทึกจ่ายในระบบ GMIS
จานวนเงิน
คงเหลือ

บันทึก

หลักฐาน

ที่บันทึก

การจ่าย
( / = มี x =ไม่มี )

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ...........................
วันที.่ ....................................

ผู้สอบทาน................................
วันที่.........................................

หมายเหตุ ให้นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนี้ไปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบประเด็นการเบิกจ่ายเงิน ในเรื่องการควบคุมการจ่ายเงิน การจ่ายเงินตามระเบียบฯ และผลการเบิกจ่ายเงิน

ข้อสังเกต

แบบที่ 9
แบบตรวจสอบเงินทดรองราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................
เพียงวันที.่ ....................................
1. วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่าเงินทดรองราชการมีครบถ้วนถูกต้อง แยกสถานะได้
2. แหล่งที่มา :
จานวนเงิน (บาท)
ยอดตามหลักฐาน ยอดตามทะเบียนฯ

ผลต่าง

เงินทดรองราชการ
ประกอบด้วย :
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (กระดาษทาการแบบที่ 10)
ใบสาคัญเงินทดรองราชการ (กระดาษทาการแบบที่ 11)
รวม
3. สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ......................
วันที่...............................

ผู้สอบทาน....................
วันที.่ ........................

แบบที่ 10
รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงค้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............................................
เพียงวันที่ .....................................................
1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลของลูกหนี้คงเหลือรายตัว
2. แหล่งที่มา :
ที่

สัญญายืม
เลขที่

วันที่รับเงินยืม

ผู้ยืม

วัตถุประสงค์ที่ยืม

จานวนเงิน
ที่ยืม

ค้างชาระ

วันครบกาหนด

หมายเหตุ

รวม
3. สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ......................
วันที่...............................

ผู้สอบทาน....................
วันที่…..........................

แบบที่ 11
รายละเอียดใบสาคัญเงินทดรองราชการคงค้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............................................
เพียงวันที่ ......................................
1. วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบข้อมูลใบสาคัญเงินทดรองราชการคงค้างที่ถูกต้อง
2) เพื่อวิเคราะห์ผลการควบคุม และติดตามการวางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
2. แหล่งที่มา :
ที่ วันเดือนปี ที่ใบรับใบสาคัญ ที่สัญญายืม
ผู้ยืม
ประเภทค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
หมายเหตุ

รวม
3. สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ......................
วันที่...............................

ผู้สอบทาน....................
วันที.่ ........................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี

รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ขอบเขตการตรวจสอบ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ระยะเวลาตรวจสอบ

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

รายละเอียดผลการตรวจสอบ
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. .................................................
บทสรุปการตรวจสอบ
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................

ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบ
(............................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ..............................................ผูต้ รวจสอบ/ผู้สอบทาน
(..............................................)
ตำแหน่ง...........................................

การสั่งการ
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................

ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา/กำกับดูแล
(.....................................................)
ตำแหน่ง..................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
เรื่อง.............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นการตรวจสอบ
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

ขอบเขตการตรวจสอบ
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

ผลการตรวจสอบ
1. สิ่งที่ควรจะเป็น
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

2. สิ่งที่เป็นอยู่
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

3. ผลกระทบ
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

4. สาเหตุ (Cause)
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ
(........................................)
ตำแหน่ง............................................

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
(........................................)
ตำแหน่ง............................................

ลงชื่อ........................................ผู้ สอบทาน
(........................................)
ตำแหน่ง............................................

