
 

 

 

 

 

 

 

คูม่อื 

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ของ 

 
 

นางคนติฐา   ค าแกว้ 

นกัวชิาการตรวจสอบภายใน  ช านาญการพเิศษ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 4 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 

ค ำน ำ 
 

กำรตรวจสอบภำยในถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำนทั้งในภำคเอกชน 
และภำครำชกำร  ซึ่งมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรงำนขององค์กรในปัจจุบัน   กำรตรวจสอบภำยใน 
นอกจำกเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  โปร่งใส เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์แล้ว 
ยังเน้นเรื่องกำรตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กร 
  หน่วยตรวสจสอบภำยใน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   
ตระหนักในควำมส ำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน  และเพื่อให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องได้ 
ทรำบและเข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติงำนและขอบเขตงำนตรวจสอบภำยใน  รวมทั้งบทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบ 
ภำยในซึ่งเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ขององค์กร  จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในนี้ขึ้น   
 
 

นำงคนิตฐำ   ค ำแก้ว 
         ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

        ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สำรบัญ 
 
                                                                                                            หน้ำ 

โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน                                                        1 
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน                                                           2 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน                                                          4 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน                                                 5 
งำนตรวจสอบภำยใน                                                                        7 
งำนสอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน                                         13   
งำนธุรกำรและสำรสนเทศ                                                                 15 
กำรวิเครำะห์กระบวนงำนตรวจสอบภำยใน                                             16 
ภำคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 
  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546  มำตรำ 34  ได้จัด
ระเบยีบบริหำรรำชกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นส่วนรำชกำรที่อยู่ 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ  ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  พร้อมจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ในสถำนศึกษำ  รับผิดชอบในกำรปกิบัติรำชกำรของส ำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย  แนวทำง  และแผนกำร
ปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง   

จำกภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดังกล่ำว  ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำร 
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยตรง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำ  จึงมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย  และแผนปฏิบัติรำชกำร  เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรเป็นไปตำมแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 62 ก ำหนดให้จัดระบบกำรตรวจสอบ
ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับหลัก
กำรศึกษำ  แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  และคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำโดยหน่วยงำนภำยใน  และมติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้อง 
จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน  เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ  ติดตำมและให้ค ำปรึกษำต่อหน่วยงำน  ทั้งนี้ ตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ได้
ก ำหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ข้ึนตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน  กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกำระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
3. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 

 
      หน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ต้องมีมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  และเหมำะสมกับสภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่
ละแห่ง  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม  ผลกำรด ำเนินงำนของผู้ตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพ  
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  ซึ่งต้องมีมำตรฐำนดังนี้ 
 
1. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
 

1.1 วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนเป็นลำยนลักษณ์อักษร  ไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  เพื่อใช้เป็นกรอบอ้ำงอิงและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่
ส ำคัญของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
1.2 ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
 ให้หน่วยตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง  ทั้งในเรื่องกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ  
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  และผู้ตรวจสอบภำยในจ้องเป็นผู้ที่มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีจริยะธรรมมีทัศนคติที่เป็นกลำง และหลีกเลี่ยงภำวะกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 
1.3 ควำมเชีย่วชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ 
 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
ที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถใช้วิจำรณญำณในกำรสังเกตและควำมสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ และต้อง
หม่ันศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลำ  มีกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงตอเนื่อง  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ปฏิบัติงำนอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ  และมีทักษะอย่ำงเหมำะสมเพ่ำอให้กำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและ
น่ำเชื่อถือ 
 
1.4 กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 



 หัวหน้ำน่วยตรวจสอบภำยใน ควรจัดให้มีกำรปรับปรุงงำนตรวจสอบภำยในให้ครอบคลุมทุก ๆ 
ด้ำน  และติดตำมดูแลประสิทธิภำพของงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเป็นกำรรักษำระดับคุณภำพของงำน
ตรวจสอบภำยในให้สำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพิ่มเติมและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น 
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2. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 

2.1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเป็นกำรคิดล่วงหน้ำก่อนที่จะลงมือปฏิบัติว่ำจะปฏิบัติงำนตรวจสอบ
อย่ำงไรถึงจะบรรลุเป้ำหมำย  นโยบำยของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่  กำรวำงแผนที่ดี 
จึงตอ้งประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนหรือกิจกรรม  เพื่อก ำหนดเลือกล ำดับกิจกรรมและควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบ  โดยกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงควรเข้ำตรวจสอบก่อน 
 
2.2 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นกำรสอบทำน  ตรวจสอบ  และรวบรวมข้อมูลหลักฐำนเพื่อ
วิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำน  ระเบียบ
ปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยรับตรวจ 
 
2.3 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  เป็นกำรสรุปสิ่งที่ตรวจพบในแต่ละประเด็นกำรตรวจสอบตำม
วัตถุประสงค์  ภำยใต้ขอบเขตที่ก ำหนด  เพื่อทรำบประเด็นที่เป็นควำมเสี่ยงส ำคัญ  และกำรควบคุม
รวมทั้งเรื่องอืน ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 
2.4 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภำยในต้องติดตำมผลกำรตรวจสอบว่ำ  หน่วยรับตรวจได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรตรวจสอบหรือไม่  โดยพิจำรณำวิธีกำรในกำรติดตำมผลและ
ระยะเวลำที่เหมำะสม ซึ่งอำจก ำหนดให้หน่วยรับตรวจรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขให้ทรำบและให้
ผู้ติดตำมผล  ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจเป็น
ระยะ ๆ หำกมีปัญหำควรพิจำรณำให้ค ำแนะน ำเพื่อให้ด ำเนินกำรต่อไปได้  หรืออำจเลือกวิธีกำรออก
ตรวจซ้ ำอีกก็ได้  ซึ่งขั้นตอนกำรตรวจซ้ ำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกำรตรวจสอบปกติ หำกพบว่ำหน่วยรับ



ตรวจไม่ด ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรุงตำมข้อเสนอแนะ  ผู้ตรวจสอบต้องเสนอมำตรกำรด ำเนินกำรที่เข้มงวด
เพิ่มข้ึน 
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จริยธรรมของผูต้รวจสอบภำยใน 

 
 

1. ควำมมีจุดยืนที่ม่ันคง 
     ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์  ขยันหม่ันเพียร  มีควำมรับผิดชอบ  ให้ควำมเคำรพ 

และสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยำบรรณของทำงรำชกำร 

 
2. ควำมเที่ยงธรรม 
     ผู้ตรวจสอบต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ 

ของทำงรำชกำร  รวมทั้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 
3. กำรปกปิดควำมลับ 
     ผู้ตรวจสอบต้องเคำรพสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทรำบ  ไม่ใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ 

 
4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ 

ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตำม
สมรรถนะ 

ในหน้ำที่ท่ีก ำหนด 
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กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 

  กระทรวงกำรคลัง  โดยกรมบัญชีกลำงในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยในที ่
ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้ผู้
ตรวจสอบบภำยในของหน่วยงำนของรัฐและผู้เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
ภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำ   ส่งเสริมให้หน่วยงำนของรัฐมีกำรปฏิบัติงำน 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด    และสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล   
อันจะท ำให้ทำงรำชกำรมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็ง  มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและสอดคล้อง 
กับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  (Good Governance) 

หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 
  กำรตรวจสอบภำยในเป็นเครื่องมือหรือกลไกส ำคัญของฝ่ำยบริหำร  ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกำรด ำเนินงำนและระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร  กำรตรวจสอบภำยใน  หมำยถึงกิจกรรมกำรให้ควำม
เชื่อม่ันและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้ดีขึ้น งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับหน่วยงำนของรัฐและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยผ่ำนกิจกรรม  2  กิจกรรม  คือ 

1.  งำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน  (Assurance  Service)  เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ 
อย่ำง 

เที่ยงธรรม  เพื่อให้ได้มำซี่งกำรประเมินผลอย่ำงอิสระ  โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรก ำกับดูแล  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ 

2. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting  Service) เป็นกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำร
อ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะงำนและขอบเขตของงำนจะจัดท ำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริกำร  และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม
คุณค่ำให้กับหน่วยงำนของรัฐโดยกำรปรับปรุงกระบวนก่ำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐให้ดีขึ้น  เช่น  กำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรออกแบบระบบงำน  วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำร
ปฏิบัติงำน  



เป็นต้น 
  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินและช่วยเหลือสนันสนุนให้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของหน่วยงำนของรัฐโดยวิธีกำรที่เป็นระบบ   
ทั้งนี้  กำรตรวจสอบภำยในจะมีควำมน่ำเชื่อถือและเพิ่มคุณค่ำ  เมื่อผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรปฏิบัติงำนในเชิงรุก 
และกำรประเมินผลของผู้ตรวจสอบภภำยในก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงลึกซึ้ง  รวมทั้งได้
ค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย 

กระบวนกำรงำนตรวจสอบภำยใน   3  งำน  คือ   
1. งำนตรวจสอบภำยใน 
2. งำนสอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 
3. งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 

                                       5 
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งำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้บริกำร  ด้ำนควำมม่ันใจต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนและควำม 
คุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงินในรูปของรำยงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

2. เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยกำรวิเครำะห์ ประเมินผล  ให้ค ำปรึกษำและให้
ข้อเสนอแนะ 

3. เพื่อสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   และสถำนศึกษำมีกำรควบคุมภำยในที่มี 
ประสิทธิภำพภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม 
 
ขอบเขตของงำน 

  ขอบเขตของงำนตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วย 
1.  ตรวจสอบ  วิเครำะห์  ประเมินผล  กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ดังนี้ 

1.1 ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุม 
ก ำกับดูแล 

1.2 ควำมมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  ประหยัดในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  
ตลอดท้ังใช้ทรัพยำกร 

1.3 ควำมถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
1.4 ควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน  กฎหมำย  ระเบียบ นโยบำยต่ำง ๆ ของ

ทำงรำชกำร 
1.5 ควำมเพียงพอเหมำะสมในกำรควบคุม  ดูแลรักษำ  และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 

2. ให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงำน  กำรควบคุม  กำรบริหำรควำมเสี่ยง   
กำรควบคุม   ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล 
 

ภำรกิจงำนตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  แยกเป็น  2  ระดับ  
แต่ละระดบัมีขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

1. งำนตรวจสอบภำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  มีขอบเขตงำนตรวจสอบแยกเรื่องได้ดังนี้ 
1) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติรำชกำร 4  ปี  แผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีและนโยบำยของรัฐ  รวมทั้งข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
2) ประเมินระบบควบคุมภำยในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจงำนของทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที ่
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3) ตรวจสอบกำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรบริหำร 
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) 

4)  ตรวจสอบกำรบริหำรทรัพย์สิน  และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพย์สิน 
5) ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย ที่ก ำหนด 
7) ตรวจสอบงำนที่เกี่ยวข้อง  หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2. งำนตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ  มีขอบเขตงำนตรวจสอบแยกเรื่องได้ดังนี้ 
1) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

และนโยบำยของ สพฐ.  รวมทั้งข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
                2)  ตรวจสอบกำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี  
                3)  ตรวจสอบกำรบริหำรทรัพย์สิน  และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพย์สิน 
                4)  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รวมถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 
                5)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย ท่ีก ำหนด 
                6)  ตรวจสอบงำนที่เกี่ยวข้อง  หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ประเภทงำนตรวจสอบ   แยกได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบได้ดังนี้ 
1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงินบัญชี  (Financial Audit) 
2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย  (Compliance Audit) 
3. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  (Operational Audit) 
4. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  (Performance Audit) 
5. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ  (Information Technology Audit) 
6. กำรตรวจสอบกำรบริหำร  (Management Audit) 
7. กำรตรวจสอบพิเศษ  (Special Audit) 
ทั้งนี้ ในกำรตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอำจใช้กำรตรวจสอบหลำยประเภทข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 

ของกำรตรวจสอบท่ีก ำหนด  โดยลักษณะงำนตรวจสอบแต่ละประเภทมีดังนี้ 
1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงินบัญชี (Financial Audit) เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเชื่อถือ

ได้ 
ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน  กำรบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยครอบคลุมถึงกำรดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน  และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ ว่ำมีเพียงพอที่จะม่ันใจได้
ว่ำข้อมูลที่บันทึกในบัญชี  รำยงำน   ทะเบียนและเอกสำรตำง ๆ ถูกต้อง  และสำมำรถสอบทำนได้หรือเพียง
พอที่จะป้องกันกำรรั่วไหล  สูญหำย  ของทรัพย์สินได้ 

2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำย  (Compliance Audit)  เป็นกำรตรวจสอบ 



กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำว่ำเป็นไปตำมนโยบำย  กฎหมำย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี                                    
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3. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  (Operational Audit)  เป็นกำรตรวจสอบเพื่อประเมินระบบ 

กำรควบคุมภำยในและประเมินคุณภำพกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และสถำนศึกษำ  เพื่อให้ควำมม่ันใจว่ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรควบคุมภำยในที่ดีและมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  (Performance Audit)  เป็นกำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำน 

ตำมแผนงำน งำนและโครงกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ก ำหนด  กำรตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ  โดยต้องมีผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  ซึ่งวัดจำกตัวช้ีวัดที่เหมำะสม  ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมเพียงพอ  
ควำมประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในประกอบด้วย 

5. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ  (Information Technology Audit)  เป็นกำรพิสูจน์ 
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงำนและข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  รวมทั้งกำรเข้ำถึง
ข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไขและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล  กำรตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำน
ตรวจสอบภำยในเกือบทุกงำนที่น ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบทำง
กำรเงิน  กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  หรือกำรตรวจสอบกำรบริหำร 

6. กำรตรวจสอบกำรบริหำร  (Management Audit)  เป็นกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนด้ำน 
ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน  กำร
ควบคุม  กำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรงบประมำณ  กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ รวมทั้งกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ  
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำ  เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำร 
งำนและหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance)  ในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือ  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเป็น
ธรรม 
และควำมโปร่งใส 

7. กำรตรวจสอบพิเศษ  (Special Audit)  หมำยถึงกำรตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมำย
จำก 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  หรือกรณีที่มีกำรทุจริต  กำรกระท ำที่ส่อไปในทำงทุจริตผิดกฎหมำย
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อค้นหำสำเหตุ ข้อเท็จจริง ผล
เสียหำย หรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน 
 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 



 ขั้นตอนกำรปกิบัติงำนตรวจสอบหลักส ำคัญประกอบด้วย 
  1.  ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
  2.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
  3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
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1)  วำงแผนกำรตรวจสอบ  มีขั้นตอนย่อย  คือ 
    1.1)ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในเรียนรู้  และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนของ 

หน่วยงำนที่ต้องท ำกำรตรวจสอบในรำยละเอียด  เช่น  ลักษณะของงบประมำณและจ ำนวนเงินที่ได้รับ  หลักกำร  
ระเบียบ  วิธีปฏิบัติงำน  ขั้นตอนกำรท ำงำนหรือสำยงำนกำรบังคับบัญชำ  ข้อมูลจำกรำยงำนหรือสถิติ  ประเภท
ของรำยงำนที่หน่วยงำนต้องจัดท ำ/จัดส่ง  และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่   รวมทั้งท ำควำมคุ้นเคยกับ
หน่วยงำนและระบบงำนที่จะเลือกมำตรวจสอบ  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงในขั้นต้น
ก่อนจะด ำเนินกำรตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสมเป็นระบบ 
          1.2) ประเมินระบบควบคุมภำยใน  ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในของทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ  ที่ได้จัดท ำและประเมินตนเองตำม
ระเบียบ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544  ก ำหนดโดยผู้
ตรวจสอบภำยในต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
                  1.3) ประเมินควำมเสี่ยง  ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกประเมินควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำน
ในทุกกลุ่มของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ    หรือระดับงำน  โครงกำร  กิจกรรม  ก็
ได้ตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของตน  ซึ่งจะต้องมีกำรระบุปัจจัยเสี่ยง  วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยง 
                   1.4) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ   แผนกำรตรวจสอบมี  2  ลักษณะคือ 
                         1.4.1) แผนกำรตรวจสอบระยะยำว  (Audit  Universe)   ระยะเวลำ  3-5  ปี  โดยมี
แผนกำรตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทั้งหมด  ทั้งระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ  และสถำนศึกษำ 
                         1.4.2) แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  (Audit  Plan)  ต้องจัดท ำให้สอดคล้องกับแผนกำร
ตรวจสอบระยะยำวที่ก ำหนดไว้  และมีงำนตำมนโยบำยที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/
มัธยมศึกษำ    หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมส ำคัญ    
                         ทั้งนี้  ควรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   อนุมัติแผนกำรตรวจสอบ ภำยใน  30  กันยำยนของทุกปี  และเมื่อได้รับกำรอนุมัติ
แผนแล้วส ำเนำแผนกำรตรวจสอบแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ  ส ำหรับ



องค์ประกอบของแผนกำรตรวจสอบประกอบด้วย  วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  
ผู้รับผิดชอบ  และงบประมำณ 
                  1.5) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน  (Eagagement  Plan)   เมื่อได้รับกำรอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีแล้ว  ผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Eagagement  Plan)   ในแต่ละเรื่องของกิจกรรม
งำนตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  แต่มีควำมยืดหยุ่นให้สำมำรถแก้ไขปรับปรุงให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  โดยมีรำยละเอียดของเรื่อง  และหน่วยรับตรวจ  วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน  
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  แนวทำงกำรปฏิบัติงำน  ผู้รับผิดชอบ  และระยะเวลำที่จะตรวจสอบพร้อมเครื่องมือ
กระดำษท ำกำรให้พร้อมก่อนท ำกำรตรวจสอบ 
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2) กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมระยะเวลำที่แผนก ำหนด  โดยมีขั้นตอนย่อย  

คือ 
   2.1)ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรซักซ้อม 

ทีมงำน  แจ้งหน่วยรับตรวจทรำบก ำหนดเวลำเข้ำตรวจสอบ  วัตถุประสงค์และขอบเขต  หรือประสำนข้อมูลที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรตรวจสอบ 
         2.2) ระหว่ำงปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภำยในประชุมเปิดตรวจสอบ  ท ำกำรตรวจสอบ
โดยเลือกวิธีกำรตรวจสอบและเทคนิคกำรตรวจสอบให้เหมำะสม  โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดำษท ำกำร  และ
ปิดตรวจโดยกำรแจ้งสรุปผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสำระส ำคัญให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจทรำบ  เพื่อ
ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข  หรือท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำน 

       2.3) เม่ือเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ  เป็นกำรรวบรวมหลักฐำนกระดำษท ำกำร  และสรุปผลกำร
ตรวจสอบ 

   3)  กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ                                                                   

                  3.1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำทรำบและพิจำรณำสั่งกำร  ทั้งนี้  กำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็น
เทคนิคอย่ำงหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภำยใน  จะต้องเอำใจใส่เป็นพิเศษ  เพรำะรำยงำนเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงคุณภำพ
ของกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในทั้งหมด  ลักษณะของรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีดีต้องเป็นรำยงำนที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่ำนรำยงำน  เป็นเรื่องท่ีมีสำระส ำคัญ  ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง  ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อแนะน ำเป็นประโยชน์และสำมำรถปฏิบัติได้  ทั้งนี้ ให้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบประจ ำปีแจ้งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพิ้นฐำนทรำบ  ภำยในวันที่  30  กันยำยน  ของทุกปี  หรือภำยใน
ระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพิ้นฐำนก ำหนด                                                                                                                                                                               

                   3.2) กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ  เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกระบวนงำนตรวจสอบ  ที่ผู้ตรวจ
สอบภำยในต้องติดตำมผลว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ  ได้สั่งกำรไว้
อย่ำงไร  และหน่วยรับตรวจด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในที่ผู้บริหำรสั่งกำรหรือไม่  กำร



ติดตำมผลเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อบกพร่องท่ีพบได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม  หรือมีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไรที่มิอำจ
แก้ไขได้  และรำยงำนผลกำรติดตำมให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ  
ทรำบผลหรือพิจำรณำสั่งกำรเพิ่มเติม 
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งำนสอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 

วิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. ศึกษำข้อมูล ของกิจกรรมกำรควบคุมท่ีก ำหนดไว้ในปัจจุบัน  และกำรปรับปรุงกำร 
ควบคุมใหม่ว่ำมีอะไรบ้ำง 

2. จัดเตรียมเครื่องมือกำรสอบทำน 
3. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน  ทั้งในส่วนที่ได้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

ไว้แล้ว  และที่ไม่ได้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในไว้  เพื่อให้ทรำบว่ำกิจกรรมกำรควบคุมท่ีจัดวำงไว้แล้ว
ครอบคลุมภำรกิจหลักของแต่ละกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

4. สอบทำนผลกำรปฏิบัติว่ำกิจกรรมกำรควบคุมที่ก ำหนดไว้  สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้เพียงใด 
ซึ่งรวมถึงผลกำรตรวจสอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้ท ำกำรตรวจสอบแล้วตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ 

5. ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้  โดยกำรเปรียบเทียบผลกำร 
ปฏิบัติงำนที่สุ่มตรวจ  กับระบบกำรควบคุมที่ก ำหนดไว้ว่ำสำมำรถลดควำมเสี่ยงส ำคัญได้หรือไม่  เพียงใดหรือมี
ควำมเสี่ยงใดที่ต้องมีกิจกรรมกำรควบคุมเพิ่มเติม 

6. จัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (ปค.6) 
ส่งให้กลุ่มที่รับผิดชอบกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

7. กลุ่มที่รับผิดชอบกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ 
รำยงำนทั้งหมด  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำก่อนลงนำมหนังสือรับรองกำรประเมิน 
ตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนด 

8. รวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน  เป็นสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประเมิน 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง  และวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
   
 
         
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้    

1) แบบสอบถำม/กระดำษท ำกำร                                                                                                                                                                                                  
2) รำยงำนแบบ  ปค. 
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง                                                                                                        
1) ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544                   
2) หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ  
พ.ศ.2561 
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ประเมินผลระบบควบคุมภำยใน ทั้ง
ในส่วนที่มีกำรจัดวำงและไม่จัดวำง 

ศึกษำข้อมูลของกิจกรรมกำร
ควบคุมท่ีก ำหนด 

จดัเตรียมเครื่องมือกำรสอบทำน
ทาน 

สอบทำนกำรปฏิบัติงำน 

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

จัดท ำรำยงำนตำมแบบ ปค. 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ธุรกำรและสำรสนเทศ 



งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 

 

วิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

1.  รับหนังสือเข้ำจำกหน่วยงำนภำยใน – ภำยนอก  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งใน 
ระบบ E- ส ำนักงำนไร้กระดำษ  และหนังสือฉบับจริง  โดยประสำนงำนกำรรับหนังสือกับงำนสำรบรรณกลำง 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

2.  รับหนังสือเข้ำจำกหน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในระบบ 
E- ส ำนักงำนไร้กระดำษ   

3.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง  ครบถ้วนของหนังสือที่รับเข้ำ 
4. ส่งเรื่องให้ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
5. กำรส่งหนังสือ  ออกเลขที่หนังสือรำชกำร  หรือเลขที่ค ำสั่ง  ประสำนงำนกับงำนสำรบรรณ

กลำง 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

6. ปฏิบัติงำนสำรบรรณอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 



 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์กระบวนงำนตรวจสอบภำยใน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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แบบกำรวิเครำะห์งำน  ของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 บทบำท/ภำรกิจ/หน้ำที่
ตำมประกำศ ศธ. 

 
งำน/เรื่อง 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

บุคลำกร/
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ก
) 
 
 
 
ข
) 
 
 
 
 
 
ค
) 

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำน
ตรวจสอบกำรเงิน กำร
บัญชี และตรวจสอบ
ระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำน
ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนหรือ
กระบวนกำร
เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
ประเมินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

1.งำนตรวจสอบภำยใน สพท.
และสถำนศึกษำประกอบด้วย 
  1.1 งำนประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในและประเมินควำม
เสี่ยง แยกย่อยได้ดังนี้ 
     1.1.1 งำนประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยใน 
     1.1.2 งำนประเมินควำมเสี่ยง 
  1.2 งำนตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้ควำมเชื่อม่ัน แยกตำม
ประเภทงำนตรวจ ได้ดังนี้ 
เสี่ยง แยกย่อยได้ดังนี้ 
     1.2.1 กำรตรวจสอบทำง
กำรเงิน (Financial Audit) 
     1.2.2 กำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) 
     1.2.3 กำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน (Operational 
Audit) 
     1.2.4 กำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำน (Performance 
Audit) 
     1.2.5 กำรตรวจสอบ
สำรสนเทศ (Information 
Technology Audit) 
     1.2.6 กำรตรวจสอบกำร
บริหำร (Management Audit) 

1.หน่วยตรวจสอบภำยในรับ
นโยบำยจำก ผอ.สพป./สพม. 
และจำกผลกำรประเมินควำม
เสี่ยงของ สพท.และสถำนศึกษำ
เพื่อจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี 
2.หน่วยตรวจสอบภำยในน ำเสนอ
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีให้ 
ผอ.สพป./สพม.พิจำรณำอนุมัติ 
และเม่ือได้รับกำรอนุมัติแผนแล้ว 
ส ำเนำแผนกำรตรวจสอบแจ้งให้ 
สพฐ.ทรำบ 
3.จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
(Engagement Plan) ของ
กิจกรรมงำนตรวจสอบท่ีก ำหนด
ในแผนกำรตจรวจสอบ พร้อม
จัดท ำแนวกำรตรวจสอบให้จอบ
สนองกับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมงำนตรวจสอบท่ีแผน
ก ำหนดและก ำหนดเครื่องมือ
กระดำษท ำกำรที่จ ำเป็นใช้ในกำร
ตรวจสอบให้พร้อมก่อนลงมือ
ตรวจสอบตำมระยะเวลำที่แผน
ก ำหนด 
4.ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
แนวทำงของแนวกำรตรวจสอบท่ี
ก ำหนดไว้พร้อมจัดเก็บข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ไว้ในกระดำษท ำกำร

สพท./
สถำนศึกษำ 



 ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลกำร
ตรวจสอบ 
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 บทบำท/ภำรกิจ/หน้ำที่

ตำมประกำศ ศธ. 
 

งำน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
บุคลำกร/

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
1.3  งำนให้ค ำปรึกษำ 

5.จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะทำงกำรแก้ไข 
เสนอให้ ผอ.สพป./สพม.ทรำบ
และพิจำรณำสั่งกำร 
6.ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ หรือตำมที่ ผอ.
สพป./สพม.สั่งกำร 

 

ง) 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

2. งำนบริหำรกำรตรวจสอบ 
  2.1 งำนวำงแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
  2.2 งำนประกันคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยใน 
3. งำนธุรกำรและสำรสนเทศ 
 

1.ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้
เข้ำใจถึงรำยละเอียดงำน
ระบบงำน และผู้เกี่ยวข้อง 
2.ประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในเพื่อพิจำรณำควำม
เพียงพอเหมำะสมของระบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

สพท./
สถำนศึกษำ 

จ) 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือ
สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

4.งำนตรวจสอบพิเศษ 
     (Special  Audit) 

1.ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นตำม
ประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยท่ี
จะส่อไปในทำงทุจริต 
2.ก ำหนดประเด็นและผู้เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ตรวจสอบ 
3.ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
รวบรวมหลักฐำน เอกสำร รวมถึง
ถ้อยค ำของผู้เกี่ยวข้อง 
4.วิเครำะห์และสรุปผลกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบ
กับระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
5.รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ

สพท./
สถำนศึกษำ 



หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทำง 
กำรใช้จ่ำยเงนิอุดหนุนของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5  มำตรำ 54   บัญญัติไว้ว่ำ
“รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”  และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559  เรื่องให้จัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ข้อ 2 ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด
เตรียมกำรเพื่อจัดให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกำรดูแล และพัฒนำทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ  
ข้อ 3 ใหส้่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี ให้มี
มำตรฐำนและคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย    และรัฐจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้กับกำรศึกษำในฐำนะท่ีมี
ควำมส ำคัญสูงสุดต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ     โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ   ในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลที่เหมำะสมแก่ผู้เรียนกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่จัด
โดยรัฐและเอกชนให้เท่ำเทียมกัน จำกบทบัญญัติดังกล่ำวรัฐบำลได้จัดสรรเงินงบประมำณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนอ่ืนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำ     จนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     จึงจ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรเงินงบประมำณ งบเงินอุดหนุน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดหำปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ยำกจน           และจัดหำที่พักให้นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่ำงไกล กันดำรไว้ส ำหรับพักอำศัย และ
จัดหำอำหำรให้  โดยจัดสรรเงินงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน   รำยกำรดังนี้    
  1.  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  
                             1.1 เงินอุดหนุนรำยหัว 
                             1.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
                             1.3 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน 
                  1.4 เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวและสถำนประกอบกำร  

 2   ค่ำหนังสือเรียน ให้ใช้จ่ำยตำมแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนดในแต่ละปีงบประมำณ 
 3.  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ผู้ปกครองนักเรียนสำมำรถถัวจ่ำยกับค่ำเครื่องแบบนักเรียนได้ 
 4.  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน กรณีมีเครื่องแบบเพียงพอแล้ว สำมำรถซื้อชุดลูกเสือ เนตรนำรี 

ชุดกีฬำ  เข็มขัด  รองเท้ำ  ถุงเท้ำ  ได้ 
 5.  ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษำ กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุนที่ได้รับ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ได้ด ำเนินกำรจัดสรรและแจ้งผ่ำนส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ  และจ่ำยเงินงบประมำณ  งบเงินอุดหนุนให้แกสถำนศึกษำเพื่อใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้กับนักเรียนโดยกำรโอนตรงถึงสถำนศึกษำ 
   
         
 
         
 

 
 
 
 
  
 
 
 

ขั้นตอนกำรโอนเงินอุดหนุนรำยหัวให้กับสถำนศึกษำโดยตรง 

      ก.  หน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

  1. จัดสรรเงินให้กับสถำนศึกษำเป็นรำยแห่ง    โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงตำม
รำยงำนที่สถำนศึกษำแจ้ง   (ข้อมูล  10  มิถุนำยน  ของทุกปี)      
  2.  แจ้งวงเงินจัดสรรให้สถำนศึกษำทรำบ  โดยผ่ำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 3.  ตั้งเบิกเงินอุดหนุนจำกกรมบัญชีกลำงตำมระบบ  GFMIS 
 4.  จัดท ำข้อมูลลงในโปรแกรมกำรโอนเงินของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  เพื่อโอนเงิน

เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ของสถำนศึกษำทุกแห่งโดยตรง 
              5. แจ้งกำรโอนเงินให้สถำนศึกษำทรำบ   โดยผ่ำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ขั้นตอนการได้รับเงิน 
ของสถานศึกษา 

คา่จดัการเรียนการสอน
ใชจ้า่ยรายหวั   

สพฐ. โอนตรง   
สถานศกึษา 

คา่หนงัสือเรียน
ปัจจยัพืน้ฐาน นร. ยากจน 

คา่อปุกรณก์ารเรียน
ปัจจยัพืน้ฐาน นร. ประจ า 

คา่เครื่องแบบนกัเรียน
อาหารนกัเรียนประจ า 

คา่กิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
ผูเ้รียน 
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             ข. หน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. รวบรวมข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงของสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อรำยงำนส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
  2. รับทรำบวงเงินจัดสรรตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  แจ้ง   พร้อมทั้ง
แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 
  3. รับทรำบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ    ตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้ง     พร้อมทั้งแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบ  เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
  4. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำ   แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     
และเก็บไว้เพื่อกำรตรวจสอบ   (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้  เนื่องจำกกรมบัญชีกลำง
มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นกำรลดภำระและขั้นตอนในกำร
ปฏิบัติงำน  ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.7 / 10674  ลงวันที่  26  เมษำยน  2549  ซึ่งแจ้งให้ทรำบ
ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ที่  ศธ 04002 / 3685    
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2549 ) 
  5. ก ำกับ  ติดตำม  ดูแล  กำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

       ค. หน้ำที่ของสถำนศึกษำ 
  1. รำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทุกปี 
  2. รับทรำบวงเงินจัดสรรและจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรโอนผ่ำนธนำคำร 
  3. ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ได้รับโอนให้ถูกต้องตรงกันกับจ ำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร 
  4. ออกใบเสร็จรับเงิน   โดยระบุว่ำได้รับจำก   “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน”  ตำมจ ำนวนเงินที่ได้รับโอน    ณ  วันที่ได้รับกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร  หรือวันที่ได้
รับทรำบกำรโอนเงิน  ส่งให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  เพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยภำยใน 5  วันท ำกำร 
นับแต่วันที่ได้รับทรำบกำรโอนเงิน   

 5. บริหำรจัดกำรเงินที่ได้รับให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  รวมทั้งแนวทำง
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน   และเพื่อประโยชน์ 
ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงแท้จริง   

 6. ใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินบันทึกรำยกำรรับเงินอุดหนุน ตำมระบบบัญชีของสถำนศึกษำ 
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  กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  สถำนศึกษำต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด  ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค  0409.6 / ว 126   ลงวันที่   
7  กันยำยน  2548   และตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด ดังนี้ 

สำระส ำคัญท่ีควรทรำบ   
             1.  เม่ือสถำนศึกษำได้รับเงินอุดหนุนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว   
สถำนศึกษำต้องใช้จ่ำยเงินภำยในปีงบประมำณ    กรณีมีเงินเหลืออยู่  และยังไม่สิ้นสุดโครงกำรให้รีบด ำเนินกำร
ให้เสร็จสิ้นอย่ำงช้ำภำยใน ปีงบประมำณถัดไป    ตัวอย่ำงเช่น  ได้รับเงินงบประมำณปี  2564  สถำนศึกษำ
สำมำรถใช้จ่ำยได้  2  ปีงบประมำณ  หมำยถึง  ภำยในปีงบประมำณ  2564   และปีงบประมำณ  2565   
  2.  สถำนศึกษำใช้จ่ำยเงินไม่หมดตำมระยะเวลำข้อ 1  เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรำยได้
แผ่นดิน 
  3.  ดอกเบี้ยท่ีเกิดจำกเงินฝำกธนำคำร   สถำนศึกษำต้องน ำส่งคืนคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน    
  4.  กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  
  5.  บันทึกกำรรับ – จ่ำยเงิน  ตำมระบบบัญชีของหน่วยงำนย่อย  หรือกำรควบคุมกำรเงิน 
ของหน่วยงำนย่อย 
  6.  กำรใช้จ่ำยเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นล ำดับแรก   และใช้จ่ำยให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด   
  7.  หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงิน  สถำนศึกษำเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
     
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน 
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กำรบริหำรงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(เงินอุดหนุนรำยหัว) 

********************************** 
 
1.  แนวทำงกำรใช้งบประมำณ 

 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของเงินอุดหนุน    ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว)  
เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนได้มำกที่สุด จึงก ำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ 
ภำรกิจของสถำนศึกษำ นโยบำย  และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  2. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เห็นชอบ 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
  4. กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

2. ลักษณะกำรใช้งบประมำณ 

  กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว)  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำง
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง   โดยให้ใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี้ 

 1. งบบุคลำกร 
                 1.1  ค่ำจ้ำงช่ัวครำว  เช่น  ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน  พนักงำนขับรถ  เป็นต้น  

   2.  งบด ำเนินงำน 
           2.1  ค่ำตอบแทน  เช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำตอบแทน

วิทยำกรวิชำชีพท้องถิ่น เป็นต้น 
                  2.2  ค่ำใช้สอย   เช่น   ค่ำเบี้ยเลี้ยง   ค่ำเช่ำที่พัก   ค่ำพำหนะ   

ค่ำจ้ำงซ่อมแซม  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่ง 
 เรียนรู้   เป็นต้น 



                                               2.3  ค่ำวัสดุ   เช่น   ค่ำวัสดุกำรศึกษำ   ค่ำเครื่องเขียน    ค่ำ
วัสดุ 
                                    เวชภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เป็นต้น 

                    2.4  ค่ำสำธำรณูปโภค  เช่น  ค่ำน้ ำ  ค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำโทรศัพท์  เป็น
ต้น 
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 3.  งบลงทุน  

               3.1  ค่ำครุภัณฑ์   เช่น  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร  

                                   3.2  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ
เติม   
                      หรือ ปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง    เช่น  ค่ำจัดสวน  ค่ำถมดิน  ถนน  รั้ว   

                                      สะพำน  บ่อน้ ำ  เป็นต้น 

  ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบด ำเนินงำน  สำมำรถด ำเนินกำรได้เพิ่มเติมตำมหนังสือของ 
ส ำนักงบประมำณ  ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51  ลงวันที่  20  มกรำคม 2548  เรื่อง  หลักกำรจ ำแนกประเภท 
รำยจ่ำย  ตำมงบประมำณ  ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว 33  ลงวันที่  18  มกรำคม  2553 
เรื่อง  กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ และหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0704/ว 68  
ลงวันที่  29  เมษำยน  2558   เรื่อง  กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
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กำรบริหำรงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) 

******************************* 

  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน  เป็นเงินงบประมำณที่จัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่มี
นักเรียนยำกจน    เพื่อจัดหำปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ   เป็นกำร
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1   ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับ
ที่สูงขึ้น    

นักเรียนยำกจน  หมำยถึง   นักเรียนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  ไม่เกิน 3,000  บำทต่อเดือน 
และผ่ำนเกณฑ์ระบบกำรคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ก ำหนด        

1.  ลักษณะกำรใช้งบประมำณ 
 สถำนศึกษำจ่ำยให้กับนักเรียนยำกจนโดยตรงตำมรำยช่ือที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง  โดยจ่ำย 

เป็นเงินสด  หรือจัดหำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน  เสื้อผ้ำ  และเครื่องแต่งกำยนักเรียน  อำหำรกลำงวัน   
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง  และค่ำใช้จ่ำยท่ีนักเรียนยำกจนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน
นอกเหนือจำก 4  รำยกำรข้ำงต้น  ในลักษณะแบบถัวจ่ำย 

 2.  กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
  สถำนศึกษำสำมำรถเลือกวิธีด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงินสด  หรือจัดหำปัจจัยพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีวิตให้แก่นักเรียนยำกจนโดยตรง   ตำมรำยช่ือที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ดังนี้ 
  1.  ค่ำหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน 
  2.  ค่ำเสื้อผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนักเรียน 
       -  จัดซื้อหรือจัดจ้ำงผลิตแจกจ่ำยให้แก่นักเรียน 



  3.  ค่ำอำหำรกลำงวัน 
       -  จัดซื้อวัสดุดิบมำประกอบอำหำร  หรือจ้ำงเหมำท ำอำหำร  หรือจ่ำยเป็นเงินสด 
                                 ให้แก่นักเรียนโดยตรง   
  4.  ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง 
       -  จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  หรือจ้ำงเหมำะรถรับส่งนักเรียน 
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    5.  ค่ำใช้จ่ำยท่ีนักเรียนยำกจนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันนอกเหนือจำก 4 
รำยกำรข้ำงต้น   
  กรณีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง   
  กรณีจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย  
3  คน  ร่วมกันจ่ำยเงิน  โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน 
  ส ำหรับนักเรียนยำกจนที่ได้รับกำรจัดสรร  มีกำรย้ำย  ลำออก  และไม่สำมำรถรับเงินรำยกำร
ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนได้  ให้สถำนศึกษำส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร  ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรำยกำรดังกล่ำวให้กับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้น
สังกัด    เพื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรรวบรวมส่งงบประมำณกลับคืนส่วนกลำง   ผ่ำนระบบ 
GFMIS 
  2.  โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำยให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรำยกำรดังกล่ำว  ด ำเนินกำรส่งงบประมำณ
กลับคืนส่วนกลำง   ผ่ำนระบบ GFMIS 
  ทั้งนี้  ขอให้ส่งหลักฐำนกำรส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรำยกำรและจ ำนวนเงินแต่ละรำยกำรที่ส่งคืน)  
พร้อมหนังสือน ำส่งแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ 
  
3.  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1.  ระดับสถำนศึกษำ 
      1.1  ส ำรวจข้อมูลนักเรียนยำกจน และรำยงำนข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
(DMC)  ประเภทเด็กด้อยโอกำส (เด็กยำกจน)  
      1.2  รำยงำนข้อมูลตำมแบบขอรับทุนกำรศึกษำนักเรียนยำกจน (แบบ นร.01 และ นร.02) 
ในระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  เพื่อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 



              1.3  จัดสรรงบประมำณให้นักเรียนตำมรำยช่ือที่ได้รับจัดสรรและติดตำม  ควบคุม  ก ำกับให้นักเรียน
ใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

            1.4  ส่งเงินงบประมำณกลับคืนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรณีนักเรียนไม่
สำมำรถมำรับเงินได้ 

            1.5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
          2.  ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

            2.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

            2.2  รวบรวมส่งงบประมำณกลับคืนส่วนกลำงผ่ำนระบบ GFMIS  กรณี
นักเรียนไม่สำมำรถ 

 มำรับเงินได้ 
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กำรบริหำรงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 (ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน) 

******************************* 
  
  เป็นงบประมำณที่จัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรจัดที่พักให้แก่นักเรียน 
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก  ห่ำงไกล  กันดำร   ไว้ส ำหรับพักอำศัย   ทั้งที่จัดในและนอกสถำนศึกษำ  โดยสถำนศึกษำ
ได้ด ำเนินกำรควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลำ 
1. เกณฑ์กำรจัดสรร 
  จัดสรรให้แก่นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก  ห่ำงไกล  กันดำร  ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง
ไป – กลับ   ระหว่ำงถิ่นที่อยู่กับสถำนศึกษำ   จ ำเป็นต้องพักอำศัยในสถำนที่ท่ีสถำนศึกษำจัดให้    
หรือที่อ่ืนที่สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรควบคุมดูแลไดใ้นชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
  ยกเว้น 
  1.  นักเรียนในสถำนศึกษำทั่วไปแบบประจ ำ  ได้แก่  โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย 
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย  โรงเรียนประชำมงคล    โรงเรียนเฉลิมประเกียรติ ฯ จังหวัดน่ำน  ฯลฯ 
  2.  นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ได้แก่  โรงเรียน 
ศึกษำสงเครำะห์  โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ     ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  ฯลฯ 
  3.  สถำนศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรจัดหอพักในสถำนศึกษำ   และได้เรียกเก็บเงินค่ำอำหำร 
นักเรียนประจ ำพักนอนทุกคนแล้ว  กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน  สำมำรถจัดสรรให้ได้เฉพำะจ ำนวน
นักเรียนส่วนที่เหลือ  และต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
2. ลักษณะกำรใช้งบประมำณ 



  ใช้เป็นค่ำอำหำร นักเรียนประจ ำพักนอน  
3. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  1. ให้สถำนศึกษำจ่ำยหรือจัดอำหำรให้แก่นักเรียนประจ ำพักนอน โดยสำมำรถเลือก  
วิธีด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

   1.1  จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอำหำรหรือจ้ำงเหมำท ำอำหำร โดยให้ด ำเนินกำรตำม 
                                    ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                                    พ.ศ. 2560   
      1.2  จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน         โดยให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำง                
                                    น้อย  3 คน   ร่วมกันจ่ำยเงิน   โดยใช้ใบส ำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน 
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 2.  หำกมีเงินงบประมำณคงเหลือ สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยในรำยกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรจัดท ำอำหำรให้แก่นักเรียนได้   

4. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1.  ระดับสถำนศึกษำ 

            1.1  ส ำรวจข้อมูลจำกโครงกำรนักเรียนประจ ำพักนอน     และรำยงำน  
                          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 

                        1.2  จัดสรรและใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
                        1.3  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจ ำพักนอน 
                        1.4  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 2.  ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         2.1  รวบรวมข้อมูลนักเรียนประจ ำพักนอนจำกสถำนศึกษำและรำยงำน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                         2.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง   ตรวจสอบข้อมูล    และ

พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  ประกอบด้วย  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือผู้แทนส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีนักเรียนพักนอน   
ตำมควำมเหมำะสม 

                         2.3  ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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กำรบริหำรงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
********************************************** 

  อุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน  สีน้ ำ  ดินน้ ำมัน
ไร้สำรพิษ  กรรไกรส ำหรับเด็กปฐมวัย สมุด  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  ไม้บรรทัด  กระเป๋ำนักเรียน ฯลฯ ในอัตรำ
ดังนี้ : -ระดับก่อนประถมศึกษำ     100   บำท/คน/ภำคเรียน 
  -ระดับประถมศึกษำ      195   บำท/คน/ภำคเรียน 
  -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น     210   บำท/คน/ภำคเรียน 
  -ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     230   บำท/คน/ภำคเรียน 
  -ระดับ ปวช. 1-3 (สถำนประกอบกำร)  230   บำท/คน/ภำคเรียน 

แนวทำงกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์กำรเรียน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของสถำนศึกษำ 
โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสด  ให้แก่นักเรียนและหรือให้ผู้ปกครอง  เพื่อน ำไปซ้ืออุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นต้องใช้
ในกำรเรียนกำรสอน  เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจ่ำยเงิน  กำรควบคุม 
ติดตำมและตรวจสอบดังนี้ 
  1. เมื่อสถำนศึกษำได้รับเงินงบประมำณให้ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงิน  กับ
จ ำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำว่ำมีจ ำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกันออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบท่ีทำง
รำชกำร 

  3. สถำนศึกษำแต่งตั้งผู้จ่ำยเงิน เพื่อร่วมกันจ่ำยให้แก่นักเรียนและหรือผู้ปกครองต้องลง 
ลำยมือชื่อรับเงิน 



  4. สถำนศึกษำแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนได้ตำมควำมต้องกำร 
ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลทุรกันดำร ซึ่งผู้ปกครองหำซื้อได้ล ำบำก สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรช่วยเหลือ 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำได้  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี 4  ฝ่ำย  และคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  5.  สถำนศึกษำติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนจำกนักเรียน 
  6. สถำนศึกษำดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนจริง หำกพบว่ำนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

น ำเงินไปใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืน ที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองนักเรียนต้องคืนเงินให้กับทำงรำชกำร 
  7. กรณีผู้ปกครองบริจำคเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่สถำนศึกษำ  ด ำเนินกำรตำมแนว 

ทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  โดยบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับโรงเรียนด้วยควำม
สมัครใจ  เพื่อให้โรงเรียนน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค 
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กำรบริหำรงบประมำณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

***************************************************** 
 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   ค่ำเครื่องแบบนักเรียนประกอบด้วย  เสื้อ  กำงเกง  กระโปรง  ในอัตรำดังนี้ 
  -ระดับก่อนประถมศึกษำ     300   บำท/คน/ปี 
  -ระดับประถมศึกษำ      360   บำท/คน/ปี 
  -ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น     450   บำท/คน/ปี 
  -ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     500   บำท/คน/ปี 
  -ระดับ ปวช. 1-3 (สถำนประกอบกำร)  900   บำท/คน/ปี 

  

แนวทำงกำรจัดซื้อจัดหำเครื่องแบบนักเรียน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จะโอนงบประมำณค่ำเครื่องแบบ 

นักเรียนให้แก่สถำนศึกษำ  โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสดให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง  หำกมีเครื่องแบบ 
นักเรียนเครื่องแบบเพียงพอแล้ว สำมำรถซื้อชุดลูกเสือ เนตรนำรีชุดกีฬำ  เข็มขัด  รองเท้ำ  ถุงเท้ำ  ได้    
และผู้ปกครองนักเรียนสำมำรถถัวจ่ำยระหว่ำงเครื่องแบบนักเรียนและค่ำอุปกรณ์กำรเรียนได ้

                   ทั้งนี้   ให้สถำนศึกษำแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหำเครื่องแบบนักเรียนได้ตำม 
ควำมต้องกำร   ได้แก่ จัดซื้อจำกสหกรณ์  ร้ำนค้ำ  ชุมขน  กลุ่มแม่บ้ำนหรือตัดเย็บเอง โดยด ำเนินกำรให้ทัน 



ก่อนเปิดภำคเรียน  ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลทุรกันดำร  ซ่ึงผู้ปกครองหำซื้อได้ล ำบำก  สถำนศึกษำ 
สำมำรถด ำเนินกำรช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภำพได้ โดยควำม 
เห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี 4  ฝ่ำย  และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   วิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน  กำรควบคุม  ติดตำม  ตรวจสอบ  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกำร 
จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
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แบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 

 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน   ภำคเรียนที่.................. ปีกำรศึกษำ..................... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ระดับชั้น   อนุบำลปีที่........................   ประถมศึกษำปีท่ี......................... 
            มัธยมศึกษำปีท่ี.................   ปวช. (สถำนประกอบกำร)......................... 
นั ก เ รี ย น จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค น   ไ ด้ รั บ เ งิ น จ ำ ก โ ร ง เ รี ย น
.............................................................................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................. ...........................ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะน ำ
เงิน 
ที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร หำกไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ – สกุลนักเรียน 

หมำยเลข 
ประจ ำตัว 

นักเรียน 13 
หลัก 

จ ำนวนเงิน 
วันที่ 

รับเงิน 
ลำยมือชื่อผู้รับ

เงิน 
หมำย
เหตุ 

       

       
       

       

เอกสารหมายเลข  1 



       
       

       

       
       

รวมทั้งสิ้น     

                                          
ลงช่ือ………………………………………………ผู้จ่ำยเงิน    ลงช่ือ...........................................................ครูประจ ำชัน้ 
       (..................................................)                      (........................................................) 
 
           ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
          (.........................................................) 
                                                                    -14- 

แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ 
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐำนกำรจัดหำแทน) 

 

 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน   ภำคเรียนที่.................. ปีกำรศึกษำ..................... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ระดับชั้น   อนุบำลปีท่ี........................   ประถมศึกษำปีท่ี......................... 
            มัธยมศึกษำปีท่ี.................   ปวช. (สถำนประกอบกำร)......................... 
นั ก เ รี ย น จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค น   ไ ด้ รั บ เ งิ น จ ำ ก โ ร ง เ รี ย น
.............................................................................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.........................................................และขอรับรองว่ำนักเรียนทุกคน/
ผู้ปกครอง 
ได้น ำเงินไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ที ่
ชื่อ – สกุล
นักเรียน 

หมำยเลข 
ประจ ำตัว 

นักเรียน 13 หลัก 

จ ำนวนเงิน วันที่ 
จัดหำ 

ลำยมือชื่อ 
ผู้ปกครอง/ 
นักเรียน 

หมำย
เหตุ เครื่องแบบ อุปกรณ์ รวม 
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รวมทั้งสิ้น       

 
ลงช่ือ.........................................................ครูประจ ำชั้น 

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

    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

          ลงช่ือ.........................................................ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน 
                 (.......................................................) 
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      (ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งกรณีรับโอนเงินเข้ำบัญชีโรงเรียน) 

               บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร    โรงเรียน............................................................โทรศัพท์.................................................... 
ที่......................................................วันที่ ............................................................................................... 
เรื่อง    รับแจ้งกำรโอนเงินอุดหนุนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................. 
       ด้วย โรงเรียนได้รับแจ้งกำรโอนเงินอุดหนุนเข้ำบัญชีรำยกำร..................................................... 
.................................................เข้ำบญัชีเงนิฝำกธนำคำร..........................................สำขำ......................   
บัญชีเลขที่.................................................ชื่อบัญชี................................................................................  
จ ำนวนเงิน.................................... บำท และได้น ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรไปตรวจสอบยอดเงินแล้ว   
ปรำกฏว่ำมียอดเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรียน  จ ำนวน................................ บำท    

      เห็นควร    
              1.   ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
                    ภำยใน  5  วันท ำกำร 
              2.  แจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชีและพัสดุ  ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ำยต่อไป 

                  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและลงนำมหนังสือน ำส่ง    



 
       ลงช่ือ....................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน. 
               (...................................) 

ค ำสั่ง    - แจ้ง 
-ลงนำมแล้ว 
 

    ลงช่ือ.......................................... 
            (.......................................) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................ 
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ที่ ศธ ........./………..                                          โรงเรียน................................................. 
                                                                                     อ ำเภอ................ จังหวัด.............. 
50...... 

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

เรื่อง   กำรรับโอนเงินอุดหนุนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรียน   
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 4 
อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ที่ ศธ........../.......ลงวันที่............. 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย     ใบเสร็จรับเงิน                 จ ำนวน      1       ฉบับ 
           ตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้แจ้งกำรโอนเงินอุดหนุน 
รำยกำร.......................................................................เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร...................................... สำขำ
...............................  บัญชีเลขที่..........................................ชื่อบญัช.ี.............................................  
จ ำนวนเงิน.................................... บำท  นั้น   

         โรงเรียน........................................ ได้น ำสมุดบัญชีเงนิฝำกธนำคำรไปตรวจสอบยอดเงินแล้ว  
ปรำกฏว่ำมียอดเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโรงเรียน จ ำนวน..................................... บำท  และ 



พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งใบเสร็จรับเงินมำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ด้วยแล้ว  
                       จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
งำนกำรเงิน 
โทร. ......................................... 
โทรสำร................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 

 
โดยกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้ 

1.  กำรก ำหนดเรื่องและเป้ำหมำยที่จะตรวจสอบ 
2. กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 
3. กำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
4. กำรจัดท ำกระดำษท ำกำรตรวจสอบ 
5. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
6. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
7. กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร    หน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชียงใหม่ เขต 4 
ที ่      วันที ่   25  มีนำคม  2564 
เรื่อง    คู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน    

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
                  หน่วยตรวจสอบภำยใน สพป.เชียงใหม่ เขต 4  มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำมกำร 
บริหำรงบประมำณของหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปถูกต้อง  โปร่งใส เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำร
สินทรัพย์แล้ว  และยังเน้นเรื่องกำรตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กร   
        ทั้งนี้ หน่วยตรวสจสอบภำยใน  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ได้ตระหนักในควำมส ำคัญของกระบวนกำร
ตรวจสอบภำยใน  จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขึ้น  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและ
เพื่อให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบและเข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติงำนและขอบเขตงำนตรวจสอบภำยใน  
รวมทั้งบทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

        จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ    

 



            (นำงคนิตฐำ    ค ำแก้ว) 
              ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


