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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
1. งานธุรการและสารสนเทศ  

: มีขั้นตอนดังนี้ 
1. รับหนังสือเข้าผ่านระบบส านักงานไร้กระดาษจากสารบรรณกลางของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหนังสือ 

3. ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ/หรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

4. ออกเลขที่หนังสือส่งและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

Flow Chart :  งานธุรการ 

 

 

 

งานธุรการ

รับหนังสือเข้าจาก            
สารบรรณกลาง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ส่ง/เสนอเรื่องให้ 

ผอ.หน่วย ตสน.,/

รองฯ ผอ.เขต,/ ผอ.เขต

ออกเลขที่หนังสือและส่งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. รายงานการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

: มีขั้นตอนดังนี้  

1. แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลการใช้จ่ายและหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ

ตุลาคม 

 2. น าข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างช าระ (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของสถานศึกษา

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามาจัดท าแบบสรุปตามที่ สพฐ. ก าหนด 

 3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ในภาพรวม 

 4. เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 5. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและรายงานการควบคุมการใช้จ่าย 

ค่าสาธารณูปโภคเป็นรายไตรมาสให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามก าหนด ภายในวันที่ 25 

ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 

 6. รายงานและน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ ARS (Action plan Report System) ตามก าหนด ภายใน

วันที่ 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
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Flow Chart :  รายงานการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.น าเสนอเรื่องต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

1.แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูล และ     

เก็บข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การศึกษา 

6.รายงานและน าเข้าข้อมูล           

ผ่านระบบ ARS         

(Action Plan System) 

ตามก าหนดเช่นเดียวกันกับ

การรายงานให้ สพฐ. 

5.จัดส่งรายงาน             

ผลการตรวจสอบให้ สพฐ.  

3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล             

เพื่อจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

2.น าข้อมูลมาจัดท าแบบสรุปการใช้จ่าย      

ค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม 

จัดท ารายงาน

การใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

ของส่วนราชการ 

งวดไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 

25 ของเดือนมกราคม 

งวดไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 

25 ของเดือนกรกฎาคม 

งวดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่  

25 ของเดือนตุลาคม 

งวดไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 

25 ของเดือนเมษายน 
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3. ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  

: มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์  

 1.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2.1 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน 

ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 2.1 ประเมินระบบการควบคุมภายในเรื่องการควบคุมทั่วไป การควบคุมการเบิกจ่ายและการควบคุม

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม 

 2.2 ตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน การบัญชี อย่างน้อย 1 เดือนหรือตามความเหมาะสม 

 2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐที่

กรมบัญชีกลางก าหนด ได้แก่ 

    เรื่องท่ี 1 ความถูกต้อง (Accuracy) ของยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือ 

บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้ทุกบัญชี ความถูกต้องของดุลบัญชีและบัญชีพัก 

    เรื่องท่ี 2 ความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ การแสดงรายละเอียด

ประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลองประจ าเดือนกันยายนของปีงบประมาณก่อน 

    เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ (Accountability) การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 2.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ 

 2.5 การให้ค าปรึกษา/แนะน าตามข้อสังเกต/แนะน า 

 

3. ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามขอบเขตที่ก าหนด ในข้อ 2.   

1. การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ัวไปและการควบคุมด้านการเบิกจ่ายเงิน 

1.1 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   

1.1.1 การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีผู้ปฏิบัติงานตาม 

กรอบอัตราก าลัง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีความ

เหมาะสมและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 

   1.1.2 มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับ-จ่าย

ประจ าวันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
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การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยตรวจสอบ

การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน และ ข้อ 83 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่ง

กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ(ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่) 

   1.1.3 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง  

พ.ศ. 2562 ข้อ 86 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ปฏิบัติการหรือประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ ข้อ 88 ถ้าผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แต่งตั้งข้าราชการตามนัย ข้อ 86 ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ใหค้รบจ านวน    

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1.2 การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการเข้าใช้งานในระบบ 

GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ 

การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 12 เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี (ผู้ที่ท าหน้าที่วางเบิกเงินไม่ท าหน้าที่

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ปลดบล็อก) ในระบบ GFMIS และผู้ท าหน้าที่จัดท าใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 

ไม่ท าหน้าที่วางเบิกเงินในระบบ GFMIS ในรายการที่ตนเองรับผิดชอบ) 

  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  

1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online   

   1.3.1 การควบคุมการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  มีการก าหนด

บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ (Company User) ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน 

(Bill Payment) และการน าเงินส่งคลัง (GFMIS) มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 และ หนังสือด่วนที่สุด  

ที่ กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีการมอบหมายผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน

และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ    

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User)  

   1.3.2 การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในการจ่ายเงิน

ครั้งแรกให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้จัดให้มีการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบตามแบบฟอร์มที่

กระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และน า

รายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบมาจัดท าเป็นทะเบียนคุม  
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การโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการโอนเงินในครั้ง

ต่อไป 

   1.3.3 การควบคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องของหลักฐานประกอบการจ่ายเงินก่อนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน

และตรวจสอบการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรุปผลการ

โอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหว

ทางบัญช ี(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบและข้อมูลทะเบียนคุมการโอนเงินใน

ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตรงกันและเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไป และมีการจัดพิมพ์รายงาน

สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History จากระบบซ่ึงถือเป็น

หลักฐานการจ่าย (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบมิใช่

บุคคลเดียวกันกับผู้ท าหน้าที่โอนเงิน) 

   1.3.4 การรับคืนเงินเหลือจ่ายท่ียืมและการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วจาก

บุคลากรในสังกัดหรือบุคคลภายนอกให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยใช้บริการรับช าระเงิน

ในระบบ KTB Corporate Online หรือรับช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หรือ QR Code 

ผ่านเครื่อง EDC และมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินของส่วนราชการเพื่อการรับเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) โดยมีการก าหนดแบบใบแจ้งการช าระเงิน

เพื่อให้ผู้ช าระเงินใช้ในการช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการ 

ผู้ช าระเงิน วันทีร่ับช าระ ชื่อผู้ช าระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระและจ านวนเงินที่รับช าระ 

โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ระบุ 

ในแบบใบแจ้งช าระเงินมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้  

   ส าหรับการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืมและการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืน

เป็นเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของหน่วยงานผู้เบิกให้ใช้ใบแจ้งการช าระเงิน (Pay-in) 

เบิกเกินส่งคืนซึ่งปรากฏรหัสหน่วยงานผู้เบิกที่ใช้ส าหรับท ารายการช าระเงิน (Company Code) เพื่อ 

การช าระคืนเงิน    

   ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยฯ ได้ 

ทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอรส์าขาของธนาคาร (Teller Payment)   Internet Banking   ตู้ ATM  และ 

Mobile Banking และจะได้เอกสารหลังจากการท าธุรกรรมกับธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินของ

ส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเว้นแต่กรณีที่ผู้ช าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน

ให้แจ้งความประสงค์กับส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ช าระเงินต่อไป 
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การตรวจสอบการรับเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  

แต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายงานสรุป

ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบและในวันท าการถัดไป

ใหต้รวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable 

Information Download/Download Miscellaneous) ก่อนการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (มีการจัดเก็บ

รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download/Download 

Miscellaneous) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้เพื่อการตรวจสอบ)  

   1.3.5 การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังหรือน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนหรือเงินเหลือจ่าย 

ปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยท ารายการผ่านระบบ KTB Corporate Online  

ในวันท าการถัดจากวันทีมี่การรับเงินก่อนเวลา 10.00 น. เมื่อท ารายการเสร็จแล้วมีการจัดพิมพ์หน้าจอ 

การท ารายการส าเร็จจากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานและในทุกสิ้นวันท าการได้น ามาตรวจสอบกับรายงาน 

สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบและเก็บรักษาไว้

เพื่อการตรวจสอบ 

  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1.4 การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน     

1.4.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารวางเบิกในระบบ GFMIS เพื่อควบคุมหลักฐานขอเบิก  

มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก มีการพิมพ์รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 

(ZAP_RPT W01) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ (ปลดบล็อก) มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถควบคุมหลักฐานได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม 

1.4.2 การควบคุมการจ่ายเงิน เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี ดังนี้   

(1) กรณีจ่ายเงินผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการตรวจสอบรายละเอียด 

การรับเงินก่อนเตรียมจ่าย และมีการกระทบยอดจ านวนเงินที่รับ-จ่าย กรณีการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 

(ถ้ามี) มีการเรียกหลักฐานการจ่ายจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  

(2) กรณีการจ่ายเงินตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยกรมบัญชีกลาง มีการจัดพิมพ์ 

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT 506) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินในกรณีที่

ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีระยะเวลาเกิน 15 วันนับจากวันที่รับโอนเงินเข้าบัญชี  

  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
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1.5 การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกและหลักฐานการจ่าย      

กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยกรมบัญชีกลางและกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการได้มีการ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้รวมจ านวนกี่ฎีกาโดยแยกจ านวนฎีกาทีเ่ป็นการ

จ่ายตรงและจ่ายผ่าน ท าการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รวมจ านวนก่ีฎีกา 

อาทิเช่น 

  1. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  จ านวน.............. ฎีกา 

  2. เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร   จ านวน...............ฎีกา 

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน...............ฎีกา 

  4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  จ านวน...............ฎีกา  

  5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   จ านวน...............ฎีกา 

  6. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์) จ านวน...............ฎีกา (เบิกจ่ายตรง) 

  7. ค่าเช่าสัญญาณ Internet    จ านวน...............ฎีกา (เบิกจ่ายตรง) 

  8. ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน...............ฎีกา (เบิกจ่ายตรง) 

  9. ค่าซ่อมแซม     จ านวน...............ฎีกา (เบิกจ่ายตรง) 

สรุปผลการตรวจสอบ     

1.5.1 กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    (1) เงินในงบประมาณ พบข้อสังเกตดังนี้    

    (2) เงินนอกงบประมาณ พบข้อสังเกตดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)    

1.5.2 กรณีการจ่ายตรงให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง พบข้อสังเกตดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)   

 

2. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืมราชการ 

2.1 การควบคุมเงินสด    

2.1.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ ณ วันตรวจตัดยอดกับรายงานเงินคงเหลือ 

ประจ าวัน (Manual) และบัญชีเงินสดในมือคงเหลือในระบบ GFMIS มีจ านวนถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไร 

2.1.2 สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานในระบบรับและน าส่งเงินในระบบ GFMIS  

มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 การรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการเปิด

บัญชีกระแสรายวันเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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   2.1.3 การบันทึกข้อมูลการรับเงิน การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือน าเงินฝากคลัง 

ในบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือในระบบ GFMIS การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามอ านาจการเก็บรักษาเงินและ 

มีการตรวจสอบประจ าวัน  

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)     

2.2 การควบคุมเงินฝากธนาคารทุกบัญชี   

2.2.1 มีการจัดท างบกระทบยอดเป็นประจ าทุกเดือนครบทุกบัญชี มีความถูกต้อง 

เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  

   2.2.2 ผลการตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากทุกบัญชีได้รายงานให้ผู้บริหาร

ทราบและส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่น  

(1) เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 

(2) เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 

(3) เงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลัง 

(4) เงินฝากกระแสรายวัน เงินนอกงบประมาณ 

(5) เงินฝากออมทรัพย์ เงินนอกงบประมาณ   

(6) เงินฝากออมทรัพย์ เงินทดรองราชการ  

   2.2.3 ผลการตรวจสอบการบันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS  

2.2.4 ข้อสังเกตอื่น (ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

    2.3 การควบคุมเงินฝากคลัง     

2.3.1 การตรวจสอบเงินฝากคลัง 

(1) บัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลองในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ/ยอดที่ 

เคลื่อนไหวด้านเดบิต/เครดิตถูกต้องครบถ้วนและสามารถควบคุมเงินฝากได้หรือไม่อย่างไร 

(2) จ านวนยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง  

   (3) ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลองในระบบ GFMIS มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่นหรือไม่อย่างไร 

2.3.2 การสอบทานทะเบียนคุมย่อยเงินฝากคลัง (Manual)  

(1) รายการรับฝากเงินประกันสัญญา 

    (2) รายการเงินฝากคลังท่ีไม่ทราบรายละเอียดหรือที่มา 

    (3) ข้อสังเกต เช่น วันครบก าหนดถอนคืนตามเงื่อนไขสัญญา  

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)   
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2.4 การควบคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ    

2.4.1 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 

   2.4.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้ 

เงินยืม 

  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐท่ีกรมบัญชีกลาง

ก าหนด ได้แก่ 

3.1 เรื่องความถูกต้อง      

3.1.1 ยอดคงเหลือในช่องยอดยกไปของบัญชีแยกประเภทตามงบทดลองในระบบ GFMIS  

มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับหลักฐาน ประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญช ีบัญชี

เงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  

  3.1.2 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติและบัญชีพักทุกบัญชีตาม 

งบทดลองในระบบ GFMIS ไม่มียอดคงค้าง   

3.1.3 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทตามงบทดลองในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ และบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี  

3.2 เรื่องความโปร่งใส    

  3.2.1 มีการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะและการเผยแพร่งบทดลองประจ าเดือนกันยายน

ของปีงบประมาณก่อนโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและปิดประกาศในที่สาธารณะ 

  3.2.2 มีการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลองและการจัดท า

รายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือนกันยายนของปีงบประมาณก่อนประกอบด้วย 

บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี บัญชีเงนิฝากคลัง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีของส่วนราชการและเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลอง

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและปิดประกาศในที่สาธารณะ  

3.3 เรื่องความรับผิดชอบ    

  มีการจัดส่งงบทดลองประจ าเดือน รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานการ

จัดเก็บและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 

และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชใีห้ส านักงานการตรวจเงินแผนดินทุกเดือนและภายในวันที่ 15  

ของเดือนถัดไปตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด  



12 
 

 
 

4. การควบคุมเงินทดรองราชการ  

4.1 การจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ มีการบันทึกรายการรับ-รายการจ่ายเงินตามทะเบียนคุม

เงินทดรองราชการตรงตามหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมเงินทดรองราชการมีการจัดท าแยกจากระบบบัญชี

ปกติ การรับคืนเงินสดและหรือใบส าคัญเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองราชการมีการออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ

ใบส าคัญให้ทันที ใบเสร็จรับเงินแยกเล่มจากการรับเงินปกติ 

4.2 ความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ ตรวจสอบจ านวนเงินถูกต้องครบถ้วนเท่ากับวงเงินทดรอง

ราชการที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 

 4.3 ตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการและการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการว่ามี

ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งผู้ท าหน้าทีต่รวจสอบรายการเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและ

ได้ลงนามตรวจสอบตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ควบคุมเงินทดรองราชการกับผู้วางเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้ 

เงินทดรองราชการ ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 

รายงานใบส าคัญเงินทดรองราชการและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า 

ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

4.4 การบริหารลูกหนี้เงินทดรองราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 

5 การให้ค าปรึกษา/แนะน าตามข้อสังเกต/แนะน า 
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แนวการตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการที่ใช ้

1. การควบคุมการเบกิจ่ายเงิน    
  1.1 การควบคุมการเบิกเงิน  
   

 1. สอบทานการแบ่งงานหรือการมอบหมายงานต่าง ๆ  มีค าสั่ง 
เป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจนและเหมาะสม 
 2. สอบทานการมอบหมายงานผู้ใช้งานในระบบ มีลายลักษณ์
อักษรชัดเจนเป็นไปตามหลกัการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ 
     2.1 ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัตงิานในระบบ GFMIS 
     2.2 ผู้เก็บรักษาบัตร GFMIS Smart Card หรืออุปกรณ์
การใช้งานในระบบ GFMIS และการควบคุมการใช้บัตร  
Smart Card และรหัสผ่าน 
     2.3 ผู้ท าหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก) 
ไม่ท าหน้าที่วางเบิกเงินทุกประเภท และไม่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  
     2.4 ผู้ใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด  
ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559  
 3. สอบทานระบบการเบิกเงินว่ามีการควบคุมและมีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบหรอืขั้นตอนที่ก าหนดตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562 หรือไม่ ดังนี้ 
      3.1 มีการคุมหลักฐานขอเบิก ได้แก่  
           1) การจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก และ 
           2) การจัดท าทะเบียนคุมเลขที่เอกสารการวางเบิก   
     3.2 มีการตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก
และความถูกต้องของรายการที่ขอเบิกตามระเบียบ 
     3.3 มีการตรวจสอบเงินงบประมาณมีเพียงพอให้เบิก 
     3.4 มีการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน และการวางเบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS  
     3.5 มีการสอบทานรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09 หรือ 
ขบ01/ขบ02) กับหลักฐานต้นเรื่องว่าตรงกัน ทั้งจ านวนเงิน 
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยงาน  
หมวดรายจ่าย และบัญชี ก่อนเสนอให้อนุมัติในรายงานฯ 
     3.6 มีการอนุมัติ (ปลดบลอ็ก) โดยผู้ได้รับมอบหมาย 
หลังจากที่ผู้มีอ านาจลงนามในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง 

กระดาษท าการแบบที่ 
1 
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ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการที่ใช ้

     3.7 มีการสอบทานความถูกต้องของการเบิกประจ าวัน  
โดยตรวจรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01  
หรือ A07C) กับหลักฐานต้นเรื่อง             
4. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผล 
เพื่อจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

  1.2 การควบคุมการจ่ายเงิน 
      1.2.1 กรณีจ่ายเงินตรง
เจ้าหนี้โดยกรมบญัชีกลาง 
      1.2.2 กรณีจ่ายเงินผ่าน
ส านักงานเขตพื้นที ่
      1.2.3 กรณีจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
       
        

  1. สอบทานระบบการจ่ายเงนิว่ามีการควบคุมและมีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบหรอืขั้นตอนที่ก าหนดตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 หรือไม่ ดังนี้ 
     1.1 กรณีจ่ายเงินตรงให้เจา้หนี้โดยกรมบัญชกีลาง  
           1) มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญช ี
ของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZGL_RPT 506 หรือ G53C) มา
ตรวจสอบ กับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกว่าตรงกัน             
            2) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ผู้มีสิทธิ 
ที่โอนเงินให้แล้ว กรณีไม่ได้รบัใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ 
ผู้มีสิทธิมีการจัดท าหนังสือแจ้งส านักงานสรรพากรพื้นที่ใน
ท้องที่ภูมิล าเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินทราบ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0409.3/ว 81  
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548   
      1.2 กรณีจ่ายเงินผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            1) มีการตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินก่อนเตรียมจ่าย 
โดยพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน 
(ZAP_RPT503 หรือ C53C ) มาตรวจสอบกับรายงานของ
ธนาคาร (Bank Statement) และกระทบยอดจ านวนเงิน 
ที่รับกับจ านวนเงินที่จะจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ให้ถูกต้อง
ตรงกันก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย 
             2) มกีารสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็ค 
สั่งจ่ายว่าจ านวนเงินและชื่อผู้รับเงินที่ระบใุนเช็คตรงกับ
หลักฐานต้นเรื่องขอเบิก ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค 
             3) มีการให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ลงลายมือชื่อ วันที่ 
รับเงินด้านหลังต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็คพร้อมเรียก
หลักฐานการจ่ายจากเจ้าหนี้/ผูม้ีสิทธิ   
         1.3 กรณีจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(KTB Corporate Online) 

กระดาษท าการแบบที่ 1 
กระดาษท าการแบบที่ 8 



15 
 

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการที่ใช ้

            1) มีการจัดท าทะเบยีนคุมการโอนเงินในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงิน 
             2) มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน รวมถึง
รายการหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กระทบยอดกับรายละเอียด 
การเบิกรายบุคคล ก่อนบันทึกโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online ) ให้ผู้มีสิทธิ  
             3) มีการเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail 
Report และ Summary Report/Transaction History)  
ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐาน 
การจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง. ตรวจสอบต่อไป  
            4) ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
จากรายงานสรุปผลการโอนเงนิ (Detail Report และ 
Summary Report/Transaction History) รายการ 
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญช ี(e-statement/Account 
Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ว่าถูกต้องตรงกัน  
  2. ตรวจสอบการจ่ายเงินว่ามีการจ่ายภายใน 15 วันท าการ 
ตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 99 ก าหนดหรือไม่  
  3. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผล 
เพือ่จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

  1.3 การตรวจสอบหลักฐาน 
การจ่าย     
 

 1. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ตามที่ก าหนดขอบเขตไว้) 
เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และ
เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสทิธิ ถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนดหรือไม่ อย่างไร  
  2. บันทึกผลการเบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจา่ยที่สุ่มตรวจสอบ 
ลงกระดาษท าการ และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงาน
การตรวจสอบ  
  3. ตรวจสอบหายอดเงินงบประมาณคงค้างจากกระดาษ 
ท าการเพื่อสอบยันกับรายละเอียดเงินงบประมาณค้างจ่ายที่ 
สพท. จัดท า 

กระดาษท าการแบบที่ 8 

2. การควบคุมเงินและลูกหนี้  
   2.1 การควบคุมเงนิสด 
  

 1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันตรวจตัดยอด ว่ามีเงิน
คงเหลือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (มือ) และ

กระดาษท าการแบบที่ 
1 



16 
 

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการที่ใช ้

   บัญชีเงินสด ในมือตามงบทดลองในระบบ GFMIS หรือไม ่
อย่างไร 
  2. สอบทานระบบการควบคุมการรบัเงิน การน าส่งและ 
น าฝากเงิน การรับและน าส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(KTB Corporate Online) การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(บัตรเดบิต) ผ่านเครื่อง EDC และการรับช าระเงินของ 
ส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือ ที่ กค 0402.2/ว140 ลงวันที่  
19 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
การรับเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 
     2.1 การรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
          1) ทุกสิ้นวันท าการ มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงิน 
แต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 
(Receivable Information Online) กับรายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-statement/Account information) 
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน 
          2) วันท าการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 
(Receivable information Download และ/หรือ Download 
Miscellaneous) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 
และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินและเพื่อการ
ตรวจสอบต่อไป  
     2.2 การรับเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC 
          1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับช าระเงินผ่าน
เครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผล 
การรับช าระเงินระหว่างวัน และสั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับช าระเงิน 
(Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC ตรวจสอบกับ
หลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูลการรับเงิน
แต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (EDC 
Receivable information Online) กับรายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) 
ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน 

กระดาษท าการแบบที่ 
2 
กระดาษท าการแบบที่ 
6 
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          2) วันท าการถัดไป มีการตรวจสอบอีกครั้งจากรายงาน
สรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable 
information Download และ/หรือ Download 
Miscellaneous) และเก็บเอกสารทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการตรวจสอบ 
      2.3 การรับเงิน ด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC 
           1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับช าระเงินด้วย 
QR Code ผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อ
ประมวลผลการรับช าระเงินระหว่างวัน และสั่งพิมพ์ใบสรุปยอด
รับช าระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC 
ตรวจสอบกับหลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) และ
ข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงิน
ระหว่างวัน (EDC Receivable information Online)  
กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี  
(e-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ 
KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน 
          2) วันท าการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC 
Receivable information Download และ/หรือ 
Download Miscellaneous) และเก็บรักษาเอกสารทั้งไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
     2.4 การน าเงินส่งคลัง มีการพิมพ์หน้าจอการท ารายการ
ส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานใน
การ 
น าเงินสง่คลัง หรือฝากคลงั หรือเบิกเกินสง่คืน หรือเงินเหลือจ่าย 
ปีเก่าสง่คืน และทกุสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์จาก
หน้าจอการท ารายการส าเรจ็กบัรายการสรปุความเคลือ่นไหวทาง
บัญชี (e-Statement/Account information) ที่เรียกจากระบบ 
KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรกัษาเพื่อ 
การตรวจสอบต่อไป 
   3. กรณีรับและน าส่งเงินตามปกติ มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 หรือไม่ อย่างไร 
            1) การรับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนหรือไม่ 
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            2) การน าเงินส่งคลังได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจหรือไม่ 
            3) การตรวจสอบประจ าวัน มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ 
การน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 83 หรือไม ่อย่างไร 
  4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับและน าส่งหรือ 
น าฝากเงินในบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือในระบบ GFMIS กับ
หลักฐานการรับเงินและน าสง่น าฝากเงิน ว่าบันทึกรายการ
ครบถ้วนตรงตามหลักฐานและในวันที่เกิดรายการหรือไม่ 
  5. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพื่อ
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

  2.2 การควบคุมเงินฝาก
ธนาคาร  
       2.2.1 เงินฝากธนาคารใน
งบประมาณ 
       2.2.2 เงินฝากธนาคาร
นอกงบประมาณ 

  1. ตรวจสอบการบันทึกการเบกิและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิในบญัชีแยกประเภทเงนิฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
(ทุกบญัชี) กับหลักฐานการจ่าย และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ว่าถูกต้องเป็นปัจจบุัน หรือไม่ อย่างไร 
  2. ตรวจสอบการจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ  
สพท. ว่า 
     2.1 มีการจัดท าครบทุกบญัชี ทุกเดือน และถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร  
     2.2 มีการรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบหรือไม่ อย่างไร 
  3. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตาม 
งบทดลองในระบบ GFMIS (ทกุบัญชี) กบัยอดเงินฝากธนาคาร
คงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ อย่างไร 
  4. ตรวจสอบหารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
ตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ทุกบัญชีว่าสามารถ
หารายละเอียดของเงินได้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ 
  5. กรณีมีเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือให้ตรวจทาน
ว่ามีเงินงบประมาณค้างจ่ายเกนิเวลาที่ระเบียบก าหนดหรือไม ่
อย่างไร 
  6. สอบทานการตรวจสอบประจ าวันว่ามีการปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ 
การน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 หรือไม ่อย่างไร 
  7. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพื่อ
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

กระดาษท าการแบบที่ 
1 
กระดาษท าการแบบที่ 
3 
กระดาษท าการแบบที่ 
4 
กระดาษท าการแบบที่ 
6 
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  2.3 การควบคุมเงินฝากคลัง 
 

   1. ตรวจตัดยอดเงินฝากคลัง โดยดูว่ายอดคงเหลือตามบัญชี 
เงินฝากคลังในงบทดลองระบบ GFMIS กับยอดคงเหลือตาม
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่ อย่างไร 
และประกอบด้วยเงินประเภทใดบ้าง 
  2. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการเบิกจา่ย น าฝาก โอน และ 
การปรับปรุงบญัชี ในบญัชีแยกประเภทเงนิฝากคลังกับหลักฐาน
น าฝาก และหลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง ว่าบันทึกรายการถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน หรือไม่ อย่างไร 
  3. ตรวจสอบหารายละเอียดเงินฝากคลังจากทะเบียนคุม 
เงินฝากคลังหรือทะเบียนคุมเงนิที่เกี่ยวข้องและเทียบกับบญัชี
เงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังว่าถูกต้อง
ตรงกัน หรือไม่ อย่างไร 
  4. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงนิประกันสัญญา เงินบูรณะ
ทรัพย์สิน ว่ามีการเก็บรักษาเป็นไปตามข้อผูกพันหรือไม่ 
อย่างไร 
  5. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพื่อ
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

กระดาษท าการแบบที่ 
1 
กระดาษท าการแบบที่ 
6 
กระดาษท าการแบบที่ 
7 
 

 2.4 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม  
      2.4.1 ลูกหนี้เงินยืม 
ในงบประมาณ 
      2.4.2 ลูกหนี้เงินยืม 
นอกงบประมาณ 

 

  1. ตรวจตดัยอดลูกหนี้เงนิยืม โดยดูว่ายอดคงเหลือตาม
บัญชีลกูหนี้เงินยืมในงบประมาณและบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
นอกงบประมาณตามงบทดลองในระบบ GFMIS กับยอดรวม
รายละเอียดลูกหนี้คงค้างที่ควบคุมไว้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
  2. ตรวจสอบการบันทึกการจา่ยเงินและการชดใช้คืนเงินยืม 
ในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและบัญช ี
แยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ กับหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ว่าบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจบุันหรือไม่  
  3. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนควบคุมลูกหนี้รายตัว
หรือไม่ อย่างไร และสามารถหารายละเอียดลูกหนี้ไดห้รือไม่ 
และเป็นจ านวนเท่าใด 
  4. ตรวจทานลูกหนี้คงค้างทุกประเภทว่ามีลูกหนี้รายใดค้าง
เกินเวลาที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ และ สพท. มีการปฏิบัติ หรือ 
มีมาตรการในการบริหารลูกหนี้หรือไม่ อย่างไร 
  5. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพื่อ
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

กระดาษท าการแบบที่ 
1 
กระดาษท าการแบบที่ 
5 
กระดาษท าการแบบที่ 
6 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี    
   3.1 เรื่องความถูกต้อง 
  
 
   
    

 1. ตรวจสอบบญัชีเงินสดในมอื ว่า 
    1.1 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ในงบทดลอง ณ  
วันสิ้นเดือน (วันตรวจตัดยอด) ตรงกับยอดในรายงาน 
เงินคงเหลือประจ าวัน (มือ) หรือไม่ 
    1.2 การบันทึกข้อมลูการจัดเก็บ การน าสง่หรือน าฝาก  
เงินรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังในบัญชีแยกประเภท 
เงินสดในมือในระบบ GFMIS ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือไม่                       
 2. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ว่า 
    2.1 สพท. มีการจัดท างบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร 
ได้ครบถ้วนถูกต้องทุกบัญชีและทุกเดือนหรือไม่ 
    2.2 การบันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
ในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ทุกบัญชี หรือไม่   
 3. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลงั ว่า 
     3.1 ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตาม 
งบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน (วันตรวจตัดยอด) 
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013 
หรือ G21C) หรือไม่ อย่างไร 
     3.2 การบันทึกข้อมูลเบิกจา่ย น าฝาก โอน และ 
การปรับปรุงในบญัชีแยกประเภทเงินฝากคลัง ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและตรงกบัรายงานแสดงการเคลื่อนไหว 
เงินฝากคลัง หรือไม่ อย่างไร                      
 4. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืม  
     4.1 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยมืในงบประมาณ ว่า 
          1) ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณตาม 
งบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน (วันตรวจตัดยอด) 
ตรงกับสัญญายืมเงินที่ยังไม่สง่ใช้เงินยืมหรือรายละเอียด 
ลูกหนี้เงินยืมคงค้าง หรือไม่ อย่างไร 
          2) การบันทึกการจ่ายเงินและหักล้างลูกหนี้เงินยืม 
ในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน หรือไม่ อย่างไร 
     4.2 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ว่า 
          1) ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามงบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน  

กระดาษท าการแบบที่ 
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(วันตรวจตัดยอด) ตรงกับสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม 
หรือรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง หรือไม่ อย่างไร 
          2) การบันทึกการจ่ายเงินและหักล้างลูกหนี้เงินยืม 
ในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน หรือไม่ อย่างไร 
  5. ตรวจสอบบัญชีพักทุกบญัชีตามงบทดลองในระบบ 
GFMIS ณ วันสิ้นเดือน (วันตรวจตัดยอด) ว่ามียอดคงค้าง
หรือไม่ กรณีที่มียอดคงค้าง ได้แก่ บัญชีใด และเพราะสาเหตุใด 
  6. ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีทุกบัญชีตามงบ
ทดลองในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือน (วันตรวจตัดยอด) ว่า 
     6.1 แสดงข้อมูลทางบัญชถีูกต้องตามดุลปกติทกุบัญชี
หรือไม่  
     6.2 กรณีไม่ถูกต้องทุกบัญชี ได้แก่ บัญชีใด และเพราะ
สาเหตุใด 
 7. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพือ่
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
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   3.2 เรื่องความโปร่งใส  1. ตรวจสอบว่า สพป. มีการเผยแพร่งบทดลอง
ประจ าเดือนกันยายนของปีงบประมาณก่อนโดยเปิดเผย 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศใน
ที่สาธารณะ เป็นต้น 
 2. ตรวจสอบว่า สพป. มีการจัดท ารายละเอียดรายการ
บัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือนกันยายนของ
ปีงบประมาณก่อน และเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศ 
ในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
          - บัญชีเงินสดในมือ 
          - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) 
          - บัญชีเงินฝากคลัง 
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   3.3 เรื่องความรับผิดชอบ 
 

 1. ตรวจสอบว่ามีการส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ สตง. 
ทุกเดือนและภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 
 2. กรณีไม่ส่งหรือส่งไม่เป็นไปตามก าหนดเกิดจากสาเหตุใด 
 3. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพือ่
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
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4. การควบคุมเงินทดรอง
ราชการ   
    4.1 การจัดท าทะเบียนคุม 
เงินทดรองราชการ 
   
  

 1. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับจ่ายตามทะเบียนคุม 
เงินทดรองราชการกับหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง  
 2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมถูกต้องตรงกับ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกรมบญัชีกลาง 
 3. สอบทานการตรวจสอบประจ าวันตามระเบียบก าหนด 
 4. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพือ่
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
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   4.2 ความมีอยู่จริงของ 
เงินทดรองราชการ  
 

 1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกบัทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
 2. ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากเงินตรงกับ
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ หรือไม่ 
 3. ตรวจสอบรายละเอียดลกูหนีเ้งินทดรองราชการคงค้างจาก
ทะเบียนคุมลูกหนี้ตรงกบัทะเบยีนคุมเงินทดรองราชการ หรือไม่ 
 4. ตรวจสอบรายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการคงค้าง
ตรงกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ หรือไม่ 
 5. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพือ่
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 

   4.3 การบริหารลูกหนี้ 
เงินทดรองราชการ  
 

 1. ตรวจทานลูกหนี้คงค้างว่ามีคงค้างเกินเวลาที่ระเบียบ
ก าหนดหรือไม่ และมีการปฏิบตัิหรือมีมาตรการการบริหาร
ลูกหนี้หรือไม่ อย่างไร 
 2. บันทึกผลการตรวจสอบลงกระดาษท าการและสรุปผลเพือ่
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
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4. ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

Flow Chart  การให้ค าปรึกษา 

 

 

 

รับเรื่องจากผู้ขอรับค าปรึกษา 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(Walk In) 

ระยะเวลาการให้บริการ 15 – 30 นาที 

พิจารณาเอกสารผู้ขอรับค าปรึกษา 

วิเคราะห์/กลั่นกรอง 

เรื่องท่ีอยู่ใน
ขอบเขต 

ประสานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
        ผู้ขอรับค าปรึกษา 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปรายงานให้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

ทราบ 

น าเอกสารมา
แสดงเพิ่มเติม 

การแก้ไขปัญหา 

การวิเคราะห์สาเหตุ/
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

ให้ค าปรึกษากับผู้รับ
ค าปรึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ 

หาข้อมูล/กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้ค าปรึกษากับผู้
ขอรับค าปรึกษา 



 

 

ภาคผนวก 
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1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน     

    และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน   

    และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

    เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ 

    ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

    เรื่อง  การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม 

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

    เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง    

    ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 

 


