หน่ วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่ าน เขต 1
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การตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษา

โดย รุ่ งทิพย์ สายมา

การพัฒนาสถานศึกษาในปั จจุบนั ได้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษา จากส่ วนกลาง
ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ รับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระและคล่องตัว
ในการตัดสิ นใจ การบริ หารจัดการ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้ าหมาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ และของส่ วนราชการ
ต้นสังกัด สามารถตรวจสอบการบริ หารงานด้วยตนเองได้ ว่าเป็ นไปอย่างมีระบบ เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล การควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสม จาเป็ นที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน ในสถานศึกษาขึ้น
การตรวจสอบภายใน หมายถึง
กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คาปรึ กษาอย่างเป็ นอิสระ ซึ่ งจัดให้
มีข้ ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้ดีข้ ึน
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง มีการควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็ น
ระบบและเป็ นระเบียบ
ประโยชน์ ของการตรวจสอบภายใน
1. ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี มีความรับผิดชอบและเกิดความโปร่ งใส ใน
การปฏิบตั ิงาน
2. ส่ งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน
3. เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดการประสานงานและมีความเข้าใจนโยบาย
ของหน่วยงาน
4. ส่ งเสริ มให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็ นไปอย่างประหยัด คุม้ ค่า
เป็ นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ ผูบ้ ริ หารองค์กร
สาเหตุทตี่ ้ องมีการตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษา
1. การบริ หารงบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบนั เป็ นการบริ หารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting =SPBB)
การบริ หารงบประมาณของสถานศึกษาได้นาระบบการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน(PBB) เข้ามาใช้ต้ งั แต่ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้นมา ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง พัฒนามาตรฐาน
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การจัดสรรทางการเงินให้มีท้ งั 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) การวางแผนงบประมาณ
2) การกาหนดผลผลิตและการคานวณต้นทุน
3) การจัดระบบการจัดซื้ อ จัดจ้าง
4) การบริ หารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5) การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน
6) การบริ หารทรัพย์สิน
7) การตรวจสอบภายใน
2. สถานศึกษาต้องจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ปี ละ 1 ครั้ง
3. มีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
โดยยึดโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการตัดสิ นใจ(
SBM) ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผล นาผลจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุ ง แก้ปัญหา
อุปสรรคจากการดาเนินงาน เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดไว้
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในมีหลายประเภทในที่น้ ีขออธิ บายเพียง 2 ประเภท คือ
1. การตรวจสอบทางการเงิน
เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การ
บัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้ องกันทรัพย์สิน และประเมินความ
เพียงพอของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่บนั ทึกหรื อเพียงพอที่จะ
ป้ องกันการรั่วไหล สู ญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน
เป็ นการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการขององค์กรให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย หรื อหลักการที่กาหนดการตรวจสอบเน้นถึง ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และความคุม้ ค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย ซึ่ งวัดจาก
ตัวชี้วดั ที่เหมาะสม
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การตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษาให้ ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีคาสั่งแต่งตั้ง ผูต้ รวจสอบภายใน ในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน โดยผู ้
ตรวจสอบภายในต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าที่การเงิน การบัญชี ของโรงเรี ยน ส่ งสานาคาสั่งแต่งตั้งให้
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1 ภายในเดือน มิถุนายน 2551
2. วางแผนการตรวจสอบภายใน
-กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน โดยใช้แนวการตรวจสอบภายใน ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 กาหนดให้
-กาหนดช่วงเวลาการตรวจสอบว่า จะตรวจสอบเรื่ องใด เมื่อใด(ควรตรวจสอบทางการเงิน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)
3. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนที่กาหนดไว้ โดยใช้กระดาษทา
การในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบ (กระดาษทาการ 10,กระดาษทาการ 15,กระดาษทาการ 17,
กระดาษทาการ 20 ,กระดาษทาการ 21 ,กระดาษทาการ 19,แบบสารวจข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่กรณี )
4. การรายงานผลการตรวจสอบ
-รายงานด้วยวาจาให้ผบู ้ ริ หารทราบทันที หากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสี ยหายมากขึ้น
-รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยสรุ ปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
-บันทึกสรุ ปแบบสารวจข้อมูลเบื้องต้น
: การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ,การตรวจสอบการเงินการบัญชี ,การบริ หารสิ นทรัพย์, การสอบทานระบบควบคุม
ภายใน สาเนาแบบสารวจข้ อมูลเบื้องต้ น ส่ งให้ หน่ วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาน่ าน เขต 1 ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน สิ งหาคม ของทุกปี
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
1. การวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา
2. การดาเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน
3. การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
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การวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา
การบริ หารงบประมาณของสถานศึกษาในปั จจุบนั เป็ นการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)
การงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรื อผลสัมฤทธิ์ (RBM) = ผลผลิต + ผลลัพธ์
เป็ นงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร คุม้ ค่ามากน้อยแค่ไหน โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วดั
สะท้อนผลงาน ผลการประเมินนามาใช้ในการวัดความคุม้ ค่า ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ผลกระทบ/ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์ ทรัพยากร

กระบวนการ

ผลผลิต
ผลลัพธ์
ความประหยัด

ความมีประสิ ทธิภาพ
ความมีประสิ ทธิผล

ทรัพยากร ได้แก่ เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การบริ หารจัดการ เทคโนโลยี
กระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมสนับสนุน
ผลผลิต
ได้แก่ การผลิตนักเรี ยนแต่ละช่วงชั้น
ผลลัพธ์
ได้แก่ การผลิตนักเรี ยนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถศึกษาต่อหรื อสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามที่สังคมมุ่งหวัง
ประสิ ทธิภาพ คือ การปฏิบตั ิงานให้ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ประสิ ทธิ ผล คือ การปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ความคุม้ ค่า คือ การใช้ตน้ ทุนหรื อทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และคุม้ ค่าที่สุด
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กลยุทธ์ สพฐ. ,สพท. ปี งบประมาณ 2551 มีดังนี้
1. กลยุทธ์คุณธรรมนาความรู ้นอ้ มนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ / สู่ การเรี ยน
การสอน
2. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง
3. กลยุทธ์พฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4. กลยุทธ์กระจายอานาจและส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5. กลยุทธ์ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา
6. กลยุทธ์เร่ งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดเน้ น สพฐ. , สพท. ปี งบประมาณ 2551
ได้ แก่
-ทุกโรงเรี ยนจัดกิจกรรมคุณธรรมนาความรู ้ที่นาคุณธรรมที่คดั สรรเชื่อมโยงสู่ การเรี ยนการ
สอนตามกลุ่มสาระและสู่ วฒั นธรรมองค์กร โดยให้ความสาคัญแก่การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
-นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1 ทุกคน อ่านหนังสื อคล่องและเขียนหนังสื อได้ ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ช่วงชั้น ยกเว้นผูท้ ี่มีขอ้ บกพร่ องในการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนใน กลุ่มสาระ
คณิ ตศาตร์ และภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น และลดจานวนนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
ในช่วงชั้นที่ 3 และ 4
-ฯลฯ
เป็ นต้ น
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การวางแผนงบประมาณในสถานศึกษา
สิ่ งทีจ่ ะใช้ ในการวางแผนงบประมาณในสถานศึกษา
-กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วดั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
-มาตรฐาน 18 มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
-วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกสถานศึกษา , ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค (SWOT)
-จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 3-5 ปี (
MTEF) , แผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา
-รายงานผลการดาเนินงาน , ปัญหาอุปสรรค , ผลจากการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลผลิตในปี ที่
ผ่านมา
-ความจาเป็ นเร่ งด่วน
ขั้นตอนการจัดทาแผนและการควบคุมการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
ขั้นที่ 1
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของสถานศึกษา(SWOT)
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กลยุทธ์
จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นที่ 3 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
วิสัยทัศน์
= ย้อนอดีต มองปั จจุบนั วาดฝันอนาคต กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ
= บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ตอ้ งการเพื่อให้วสิ ัยทัศน์เป็ นจริ ง
เป้าประสงค์
= เป้าหมายผลลัพธ์ปลายทางที่จะดาเนินการให้บรรลุความสาเร็ จ
ตามวิสัยทัศน์
ขั้นที่ 4 จัดทาแผนกลยุทธ์
-ระดมความคิดจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
-กาหนดตัวชี้วดั (ผลผลิต,ผลลัพธ์) ให้ครอบคลุม ปริ มาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน
-กาหนดกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา ระดับแผนงาน ระดับโครงการ
ขั้นที่ 5 จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 3-5 ปี (MTEF)
-เชื่อมโยงผลผลิตหลักกับงบประมาณที่จะใช้
-ประมาณการรายได้จากทุกแหล่งทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
-ประมาณการรายจ่ายตามกลยุทธ์
-นาไปใช้ในการวางแผนระดมทรัพยากรและควบคุมค่าใช้จ่ายของโรงเรี ยน
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ขั้นที่ 6 การหลอมรวมและจัดทาโครงการ/กิจกรรม/งาน
-นาขั้นที่ 1-5 มาหลอมรวมกัน
ขั้นที่ 7 จัดแผนปฏิบตั ิการประจาปี
-กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ์ไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-ประมาณการรายรับประจาปี (ใช้ขอ้ มูลจาก
MTEFและการคาดการณ์รายรับ
แต่ละปี ซึ่ งอาจมีการปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมรายได้จากทุกแหล่งทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ)
-ประมาณการรายจ่ายประจาปี โดยนาผลจาก ข้อ 6 มาเป็ นกิจกรรม/โครงการ/งาน
ให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับประจาปี
-โครงการทุกโครงการ/งานที่ใช้งบประมาณให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
รายการใช้จ่ายเงิน และจานวนเงินที่ใช้ให้ครบถ้วน
-ตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ/งาน ก่อนจัดทารู ปเล่ม
ขั้นที่ 8 นาเสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ก่อนดาเนินการตามโครงการ (จัดทาบันทึกการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน)
ขั้นที่ 9
ประชาสัมพันธ์
-ประชุมชี้แจงบุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในการดาเนินงาน
-ปิ ดประกาศแผนปฏิบตั ิการประจาปี ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญไว้ในสถานศึกษา
-จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการประจาปี ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ขั้นที่ 10
ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน แผน
-จัดทาทะเบียนคุมโครงการ/งาน ทุกโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
-จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินทุกประเภท เมื่อได้รับงบประมาณแต่ละครั้งให้
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ
รายหัว เงินอุดหนุนปั จจัยพื้นฐานนักเรี ยนยากจน เงินรายได้สถานศึกษา เป็ นต้น
-บันทึกจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้ง หลังจากจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน ไว้ใน
ทะเบียนคุมโครงการ/งาน และบันทึกควบคุมจ่ายเงินแต่ละครั้ง ไว้ในทะเบียนคุมโครงการ/งาน
เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
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ขั้นที่ 11
มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ(กรณี งบประมาณที่ได้รับ ไม่เป็ นไปตาม
โครงการ/งาน ที่ต้ งั ไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี )
-เจ้าของโครงการบันทึกขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกโครงการต่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
-นาเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา(บันทึกประชุมไว้เป็ น
หลักฐาน)
ขั้นที่ 12 รายงานผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ/สิ้ นปี งบประมาณ
-ระบุงบประมาณที่ใช้,ระบุผลสาเร็ จของโครงการ/กิจกรรม,ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ
-นาผลการดาเนินงานที่ได้ ใช้ในการวางแผนปฏิบตั ิการในปี ต่อไป
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ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ...............
ของโรงเรียน............................................................
งาน/โครงการ ส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
จานวนเงินทีใ่ ช้ ในโครงการ ....50,000.....บาท
วันเดือนปี รับเงินจากหน่วยงาน
รายการ
รับ/จ่าย
1พ.ย49 รับเงินจากอบต.
รับเงินสนับสนุน
จ้างครู จา้ งสอน
30พ.ย.49
จ่ายค่าจ้าง
ครู จา้ งสอน
2 ธ.ค49 รับเงินจาก สพฐ.
รับเงินอุดหนุนฯ
รายหัว
15ธ.ค49
จ่ายค่าวัสดุ ฝึ ก
สอน สอบ
31 ธ.ค49
จ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรบุคคลฯ
31 ธ.ค49
จ่ายค่าจ้างครู จา้ ง
สอน

รวม

รับ

จ่าย

24,000 -

หมายเหตุ

24,000 6,000 -

26,000 -

คงเหลือ

18,000 44,000 -

14,000 - 30,000 3,000 - 27,000 6,000 - 21,000 -

50,000 - 29,000 - 21,000 -

หมายเหตุ ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ออกแบบให้เพื่อใช้ควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของโรงเรี ยน ไม่สามารถใช้แทนทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย หรื อระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อยของ
โรงเรี ยน

โรงเรียน.............................................
แผนการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(ค่าใช้ จ่ายรายหัว)
ระดับ..............................ภาคเรี ยนที่.........../..........ครั้งที่.......ปี งบประมาณ............จานวนเงินที่ได้รับ..............
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

กิจกรรม

มฐ.สพฐ. กลยุทธ์
ที่
สพฐ.ที่

กลยุทธ์
รร.ที่

แผน
หน้า

บุคลากร

งบประมาณ(จานวนเงิน)
ดาเนินงาน
ลงทุน

รวมทั้งสิ้ น
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12
แบบสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อกลยุทธ์.......................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ.....................................................................................................................................
ระยะเวลา........................................................................ผูร้ ับผิดชอบ..............................................
3. วัตถุประสงค์....................................................................................................................................
ผลที่คาดหวัง....................................................................................................................................
4. กิจกรรม...........................................................................................................................................
5. ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ...........................................................................................................................
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.........................................................................................................................
7. งบประมาณ.....................................................................................................................................
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
อื่น ๆ
รวม

จานวนที่ได้รับ

จานวนที่ใช้

คงเหลือ

หมายเหตุ

8. ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดหวัง
ด้านปริ มาณ
ด้านคุณภาพ

ผลที่ได้รับ
ด้านปริ มาณ
ด้านคุณภาพ

ผลลัพธ์/หน่วย
(ร้อยละความสาเร็ จ)

9. สรุ ป.................................................................................................................................................
10. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ......................................ผูป้ ระเมินผล
(............................................) (............................................)
ตาแหน่ง.......................................... ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน.....................
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การดาเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุในสถานศึกษา
แผนภูมิการบริหารงบประมาณ
วางแผนการบริ หารงบประมาณ

-แผนกลยุทธ์
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-แผนการใช้จ่ายเงิน
ใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการวางแผนการบริ หารงบประมาณ

งานพัสดุ

งานการเงิน

ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

งานบัญชี

รายงานผลการดาเนินงาน

แผนภูมิเงินทีโ่ รงเรียนได้ รับ
ประเภทเงินที่โรงเรี ยนได้รับ
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

-เงินที่รร.จัดซื้ อ/จ้าง -เงินอุดหนุนทัว่ ไป -ดอกเบี้ยเงินฝาก
และส่ งเบิกไปสพท. -เงินโครงการอาหารกลางวัน ธนาคารบัญชี
โดยสพท.หรื อคลังฯ -เงินบริ จาคมีวตั ถุประสงค์ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็ นผูจ้ ่ายเงินให้แก่ -เงินรายได้สถานศึกษา
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง -เงินมัดจาประกันสัญญา
-เงินบูรณะทรัพย์สิน
-เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ฯลฯ
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การดาเนินงานตามประเภทของเงินทีโ่ รงเรียนได้ รับ
ประเภท เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่ ส่ วนราชการได้รับตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรื อเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง
มีรูปแบบ ดังนี้
1. โรงเรี ยนดาเนินการจัดซื้ อ/จัดจ้างและส่ งหลักฐานขอเบิกเงินไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อสานักงานคลังจังหวัด เป็ นผูจ้ ่ายเงินให้เจ้าหนี้
(โรงเรี ยนไม่ได้รับเงิน)
2. โรงเรี ยนจัดทาคาขอเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
หรื อเงินสวัสดิการต่าง ๆ ส่ งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ่าย
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากรายตัวผูม้ ีสิทธิ หรื อเจ้าหนี้ (โรงเรี ยนไม่ได้รับเงิน)
วิธีดาเนินการ )
1. ให้โรงเรี ยนจัดทาทะเบียนคุมยอดเงินและรายการที่ได้รับจัดสรรเมื่อได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบ
3. ดาเนินการจัดซื้ อ จัดจ้าง ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ (ยังไม่ก่อหนี้ผกู พันหรื อลงนามในใบสั่ง
ซื้ อ/สั่งจ้าง จนกว่าจะได้รับอนุมตั ิเงินงวด)
4. เมื่อได้รับแจ้งอนุมตั ิเงินประจางวด ให้ตรวจสอบวงเงินและรายการกับยอดที่ได้รับ
จัดสรร บันทึกคุมยอดเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
5. ดาเนินการก่อหนี้ผกู พัน ตามวงเงินที่ได้รับโดยปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6. ทาหนังสื อราชการเพื่อขอเบิกเงินพร้อมกับส่ งหลักฐาน การดาเนินการทั้งหมดให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ให้ทาสาเนาหลักฐานขอเบิกไว้ที่โรงเรี ยน 1 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐานว่า
ได้ส่งเบิกเงินแล้วเมื่อไหร่ และใช้ประกอบการลงบัญชีวสั ดุหรื อทะเบียนครุ ภณั ฑ์แล้วแต่กรณี )
วิธีควบคุม
1. ให้โรงเรี ยนควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยรวบรวมหนังสื อแจ้งจัดสรร
งบประมาณ ,แจ้งอนุมตั ิเงินงวด และจัดทาทะเบียนคุมยอดเงิน ให้มีการบันทึกไว้วา่ ได้รับเงิน
ประจางวดแล้วเท่าใด ก่อหนี้ผกู พัน และส่ งเรื่ องขอเบิกเงินแล้ว เท่าใด คงเหลือเท่าใด
2. บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเพื่อควบคุมการรับหลักฐานจากเจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ
และได้ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่ดาเนินการแล้วเมื่อใด
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ประเภท เงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ (ตามพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24) ที่
โรงเรี ยนได้รับมีหลายประเภท ได้แก่
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไปได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัวระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับ
มัธยม เงินอุดหนุนปั จจัยพื้นฐานนักเรี ยนยากจน เงินอุดหนุนนักเรี ยนประจาพักนอน เป็ นต้น
2. เงินโครงการอาหารกลางวัน
3. เงินรายได้สถานศึกษาหรื อเงินบารุ งการศึกษา
3. เงินบริ จาคที่มีวตั ถุประสงค์
4. เงินมัดจาประกันสัญญา
5. เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
6. เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย
7. เงินลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
8. เงินส่ งเสริ มอาชีพอิสระ(สอร.)
วิธีดาเนินการ
1. เมื่อโรงเรี ยนได้รับเงินนอกงบประมาณ ให้ออกใบเสร็ จรับเงินให้เป็ นหลักฐาน(ยกเว้น
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ออกใบ บก.28 และใช้สาเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อ บก.28 เป็ นหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี)
2. เงินอุดหนุนทัว่ ไป ให้จดั ทาแผนการใช้จ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรี ยน สาเนาแผนการใช้จ่ายเงินส่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกอบการกากับติดตาม เงินอุดหนุนทัว่ ไป ให้ ใช้ จ่ายได้ ภายใน
2 ปี งบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ ไปทีไ่ ม่ ใช้ จ่ายภายใน 2 ปี งบประมาณ ให้ นาส่ งเป็ นรายได้ แผ่นดิน
สาหรับดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารบัญชี เงินอุดหนุนทัว่ ไปให้ นาส่ งเป็ นรายได้ แผ่ นดิน
3.
การจ่ ายเงิน ต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของเงินและเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินแต่ ละประเภท
-ให้ทาบันทึกขออนุมตั ิจ่ายเงินทุกครั้ง(โดยมีหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินครบถ้วน)
-เมื่อจ่ายเงินให้เรี ยกหลักฐานการจ่ายทันที
-บันทึกบัญชีในวันที่จ่าย
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วิธีควบคุม
1.ให้โรงเรี ยนควบคุมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี แผนการใช้จ่ายเงิน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน แต่ละประเภท โดยประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงิน และประกาศผลการจัดสรร
งบประมาณ ใน สถานที่เปิ ดเผยเพื่อเผยแพร่ ให้แก่ชุมชน ผูป้ กครอง และบุคลากรในโรงเรี ยน
ได้รับทราบ
2.ให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็ นประจาทุกเดือน
ประเภท เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินรายได้แผ่นดิน ได้แก่เงินที่โรงเรี ยนได้รับแต่นาไปใช้ไม่ได้ ต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีเงินอุดหนุนทัว่ ไป/อุดหนุนอื่น เงินนอกงบประมาณที่
หมดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนที่ไม่ใช้จ่ายภายในกาหนดเวลาให้ส่งคืนเป็ นรายได้แผ่นดิน
วิธีดาเนินการ
1. เมื่อโรงเรี ยนได้รับเงินรายได้แผ่นดิน (ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) ให้ออก
ใบเสร็ จรับเงินให้เป็ นหลักฐาน และสาเนาใบเสร็ จรับเงินใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
2. การนาส่ งเงินรายได้แผ่นดิน
-ให้โรงเรี ยนทาหนังสื อนาส่ ง ตามระเบียบงานสารบรรณ ระบุประเภท ชนิดและสาเหตุ
การนาส่ ง เมื่อได้นาส่ งเงินแล้ว จะได้รับใบเสร็ จรับเงินจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นากลับ
ไปเป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
-เงินรายได้แผ่นดินให้นาส่ งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงินเกินกว่า 10,000.-บาท
ให้นาส่ งภายใน 7 วันทาการ
วิธีควบคุม
1. ณ วันที่ส่งเงิน โรงเรี ยนมีรายได้แผ่นดินค้างส่ งจานวนเท่าใด ให้นาส่ งทั้งหมด
ห้ามทยอยส่ งบางส่ วน
2. การนาส่ งเงินรายได้แผ่นดินให้นาส่ งตามกาหนดเวลาตามระเบียบโดยเคร่ งครัด
ตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ ศธ04002/ว249 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบให้ โรงเรียนทีไ่ ด้ รับเงินต่ อไปนี้ ถือเป็ นเงินรายได้ สถานศึกษาคือ
1.ค่าขายแบบรู ปรายการ
2.เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสี ยหายหรื อสิ้ นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็ นต้อง
จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรื อจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
3.เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งเงินโครงการอาหารกลางวัน
4.ค่าขายทรัพย์สินของโรงเรี ยนที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
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5.เงินหลักประกันสัญญาที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างไม่รับคืน เมื่อพ้นกาหนดภาระผูกพันตามสัญญา
การรับ-จ่ ายเงิน
การรับเงิน
การรับเงินทุกครั้ง ให้มีหลักฐานการรับเงินอย่างใด อย่างหนึ่ง ตามแต่กรณี ดังนี้
1. สาเนาใบเสร็ จรับเงินของโรงเรี ยน
2. สมุดคู่ฝากธนาคาร สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. ใบเบิกถอน สาหรับการรับเงินฝาก ถอนคืน
4. คู่ฉบับสัญญายืมเงิน สาหรับการรับเงินยืมจากส่ วนราชการต้นสังกัด
5. หนังสื อรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (บก.28 ตามแบบสรรพากร) สาหรับ กรณี มีการหัก ภาษี ณ
ที่จ่าย
6. ใบเบิกเงินงบประมาณ(ถ้ามีกรณี ไม่สามารถรับเงินผ่านธนาคารได้)
การจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงินทุกครั้งให้มีหลักฐานการจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
1.1 ใบเสร็ จรับเงินบุคคลภายนอก
1.2 ใบสาคัญรับเงิน ใช้ในกรณี ผรู ้ ับเงินไม่สามารถออกใบเสร็ จรับให้ได้
1.3 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (ตามแบบของส่ วนราชการ)
1.4 หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ใช้สาหรับการจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูร้ ับ
1.5 ใบเสร็ จรับเงินกรมสรรพากร สาหรับกรณี นาเงิน ภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ งสรรพากร
2. การจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย หากเข้าประเด็น ดังนี้
2.1 จ่ายร้านค้าทัว่ ไปหรื อบุคคลธรรมดา ครั้งหนึ่งเงินตั้งแต่ 10,000.-บาท ขึ้นไป
2.2 จ่ายบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน ที่เป็ นนิติบุคคล ครั้งหนึ่งเงินตั้งแต่ 500.-บาทขึ้นไป
2.3 หักภาษี 1% ของราคาสิ นค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.4 ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง และใช้สาเนาใบรับรอง
การหัก ภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
2.5 นาภาษีที่หกั ไว้ ส่ งสรรพากรอาเภอหรื อจังหวัด (ขอแบบที่สรรพากร)
2.6 นาใบเสร็ จรับเงินของกรมสรรพากรมาเป็ นหลักฐานการบันทึกบัญชี
2.7 ทุกสิ้ นปี ปฏิทินทาแบบ ภงด. 3 ก. / ภงด. 53 ก. ส่ งสรรพากร โดยสรุ ปยอดที่นาส่ งตั้งแต่
เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม
3. การจ่ายเงินที่ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้าง คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงเรี ยนต้องได้รับหลักฐานที่ระบุคาว่า
“ใบกากับภาษี” ในใบส่ งของ หรื อใบกากับสิ นค้า หรื อใบเสร็ จรับเงิน
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หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1. การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(ค่ าใช้ จ่ายรายหัว)
ใช้จ่ายได้ 3 ประเภท ดังนี้
1) งบบุคลากร
1.1) ค่าจ้างชัว่ คราว เช่น จ้างครู อตั ราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
2) งบดาเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น
2.2) ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่เช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ
2.3) ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่ องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ
2.4) ค่าสาธารณู ปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3) งบลงทุน
3.1) ค่าครุ ภณั ฑ์ เช่น จัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
3.2) ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
ที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000.-บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน รั้ว สะพาน
บ่อน้ า ฯลฯ
กรณีงบลงทุนและงบดาเนินงาน สามารถดาเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสื อของสานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่ อง หลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
เมื่อได้ รับแจ้ งโอนเงินอุดหนุนฯค่ าใช้ จ่ายรายหัว เข้ าบัญชี เงินฝากธนาคาร
ให้โรงเรี ยนนา
สมุดคู่ฝากธนาคารไปตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับกับธนาคาร หากถูกต้องตามจานวนที่ได้รับจัดสรร
ให้ออกใบเสร็ จรับเงิน ว่ าได้ รับเงินอุดหนุนฯค่ าใช้ จ่ายรายหัวฯ จากสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(กรณี สพฐ.เป็ นผูโ้ อนเงินอุดหนุนให้รร.) ส่ งใบเสร็ จรับเงินให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับทราบการโอนเงิน เพื่อรวบรวม
ไว้ตรวจสอบต่อไป
รายละเอียดอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551
1. ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 1,700 บาท/ปี การศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท/ปี การศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,500 บาท/ปี การศึกษา
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 3,800 บาท/ปี การศึกษา
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ในปี งบประมาณ 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวเพิม่ ขึน้
โดยทยอยปรับเพิม่ ให้ ครบอัตราทีก่ าหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2550-2552 ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย

อัตราเดิม
(ต่ อคน/ภาคเรียน)
300
550
900
1,350

ปี การศึกษา(ต่ อคน/ต่ อภาคเรียน)
2550
2551
2552
483
666
850
683
816
950
1,183
1,466
1,750
1,533
1,716
1,900

และจัดสรรเพิ่มเติมให้สาหรับ โรงเรี ยนขนาดเล็ก ที่มีนกั เรี ยนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 120 คน
-ระดับประถมศึกษา คนละ 250.-บาท
-ระดับมัธยมศึกษา คนละ 500.-บาท
2. เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน)
จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนยากจน เพื่อจัดหาปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษา เป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง
นักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีรายได้ ต่อครัวเรื อนไม่เกิน 40,000.-บาท
ต่อปี
เกณฑ์ การจัดสรร
จัดสรรให้นกั เรี ยนที่ยากจน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา คนละ 460.-บาทต่อคนต่อปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ขยายโอกาส คนละ 2,500.-บาท ต่อคนต่อปี
ลักษณะการใช้ งบประมาณ
ให้ใช้ในลักษณะแบบ
ถัวจ่าย ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยน ค่าเสื้ อผ้าและเครื่ อง
แต่งกายนักเรี ยน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง
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การใช้ จ่ายงบประมาณ
สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดาเนินการ ให้แก่นกั เรี ยนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
1) ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยน
จัดซื้ อแจกจ่ายให้แก่นกั เรี ยน หรื อให้ยมื ใช้
2) ค่าเสื้ อผ้าและวัสดุเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
จัดซื้ อหรื อจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นกั เรี ยน
3) ค่าอาหารกลางวัน
จัดซื้ อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรื อจ้างเหมาทาอาหาร
หรื อจ่ายเป็ นเงินสดให้แก่นกั เรี ยนโดยตรง
4) ค่าพาหนะในการเดินทาง
จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่นกั เรี ยนโดยตรง หรื อจ้างเหมารถรับส่ งนักเรี ยน
กรณีดาเนินการ จัดซื้อ จัดจ้ าง จัดหา ต้องดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีจ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย
3 คน ร่ วมจ่ายเงินโดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน
3. เงินอุดหนุนฯค่ าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่ได้ดาเนินการจัดที่พกั ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่ งมีถิ่นที่อยูไ่ ม่สะดวก
ห่างไกล กันดาร ทาให้เป็ นอุปสรรค ต่อการเดินทางไป-กลับระหว่างถิ่นที่อยูก่ บั สถานศึกษา
จาเป็ นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่สถานศึกษาจัดให้ ทั้งที่จดั ในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
สามารถดาเนินการควบคุมดูแลได้ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ลักษณะการใช้ งบประมาณ
ใช้เป็ น
ค่ าอาหาร นักเรี ยนประจาพักนอน
การใช้ จ่ายงบประมาณ
1) ให้สถานศึกษาจ่ายหรื อจัดหาอาหารให้แก่นกั เรี ยนประจาพักนอน โดยสามารถเลือก
วิธีดาเนินการได้ ดังนี้
1.1) จัดซื้ อวัตถุดิบประกอบอาหาร หรื อจ้างเหมาทาอาหาร โดยให้ดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
1.2) จ่ายเงินสด ให้แก่นกั เรี ยน โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย
3 คน ร่ วมจ่ายเงิน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน
2)
หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถนาไปใช้จ่ายในรายการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาอาหารให้แก่นกั เรี ยนได้
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การบัญชีในสถานศึกษา
การบัญชีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 โรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนขยายโอกาสฯ (สังกัดสปช.เดิม) ใช้ระบบ
ควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
ประเภทที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา(สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) ใช้ระบบบัญชีหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2515
แผนภูมิการบัญชี สถานศึกษา
ประเภทที่ 1 โรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนขยายโอกาสฯ (สังกัดสปช.เดิม) ใช้ระบบควบคุม
การเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
การบันทึกบัญชี
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่ งเบิกสพท.
รับ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
รายได้ แผ่นดิน

เงินรายได้ แผ่นดิน

จ่าย

รับ/นาส่ ง
ทะเบียนคุม

ใบสาคัญคู่จ่าย

ทะเบียนคุมการรับ
และนาส่ งเงิน

จ่าย
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
รับ/นาส่ ง
สพท. ประเภท....................................
(แยกคุมตามประเภทรายรับ)
จ่ายเงินให้
รับ
จ่าย
เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
สพท.แจ้งรร.ทราบหลังจากจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ
หมายเหตุ กรณี ที่สพท.ไม่โอนเงินงบประมาณให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ โดยตรง แต่ฝากจ่ายไว้ใน
บัญชีเงินอุดหนุนทัว่ ไปให้โรงเรี ยนบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับเงินนอกงบประมาณ
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ประเภทที่ 2โรงเรี ยนมัธยมศึกษา (สังกัดกรมสามัญฯเดิม) ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515
(ในทางปฏิบตั ิได้ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อยพ.ศ.2515 ผสมกับ ระบบควบคุมการเงิน
หน่วยงานย่อย พ.ศ.2544)
การบันทึกบัญชี
เงินงบประมาณ
ส่ งเบิกสพท.
รับ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่นดิน

จ่าย
ทะเบียนคุม
รับ/นาส่ ง

ใบสาคัญคู่จ่าย
จ่าย

สมุดเงินสด
รับ/นาส่ ง
จ่าย
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทะเบียนคุม
สพท. ประเภท....................................
เงินรายได้ แผ่นดิน
(แยกคุมตามประเภทรายรับ)
จ่ายเงินให้
รับ จ่าย
รับ/นาส่ ง
เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
สพท.แจ้งรร.ทราบหลังจากจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ
หมายเหตุ กรณี ที่สพท.ไม่โอนเงินงบประมาณให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ โดยตรง แต่ฝากจ่ายไว้ใน
บัญชีเงินอุดหนุนทัว่ ไปหรื อเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-เงินงบประมาณของโรงเรี ยน
ให้โรงเรี ยนบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับเงินนอกงบประมาณ
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ตัวอย่ างเอกสารงานบัญชี
ระบบควบคุมการเงินหน่ วยงานย่ อย พ.ศ.2544
สาหรับโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสฯ (สั งกัด
สปช.เดิม)

ผูต้ รวจสอบภายในสถานศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมการจัดทาบัญชี จาก
แนวปฏิบตั ิการบริ หารงบประมาณและการดาเนินงานของโรงเรี ยน ตอน ระบบควบคุม
การเงินหน่วยงานย่อย หน้า 182 เป็ นต้นไป(จัดทาโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เล่มสี เขียว
ส่ งให้ทุกโรงเรี ยน)
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ตัวอย่ างเอกสารงานบัญชี
ระบบบัญชีหน่ วยงานย่ อย พ.ศ.2515
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (สั งกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)

ผูต้ รวจสอบภายในสถานศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมการจัดทาบัญชี จาก
แนวปฏิบตั ิการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 (จัดทาโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
เล่มสี ฟ้าส่ งให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรี ยน)
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สรุปการเก็บเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับทางการเงินและพัสดุ ของโรงเรียน
1. เจ้าหน้าที่พสั ดุรวบรวมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่เริ่ มต้น
ดาเนินการจนกระทัง่ ถึงขั้นสุ ดท้าย(รายงานขอซื้อจนถึงรายงานตรวจรับพัสดุ) ให้จดั ทา
เอกสาร 2 ชุด
2. นาเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (ต้นฉบับ) ทั้งหมดมอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อ
ทาบันทึกเสนอขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินและลงนามใบเบิกถอนเงินฝากธนาคาร ส่ วนสาเนา
หลักฐานตามข้อ 1 เจ้าหน้าที่พสั ดุ ใช้ประกอบการลงบัญชีวสั ดุหรื อทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
แล้วแต่กรณี
3. เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ พร้อมทั้งขอรับใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ที่
จ่ายเงิน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายและบันทึกบัญชี
4. รวบรวมหลักฐานตามข้อ 2 และนาใบเสร็จรับเงินตามข้อ 3 แนบเรื่ องรวม
ทั้งหมดให้เรี ยบร้อย มัน่ คง
5. นาหลักฐานตาม ข้อ 4 มอบให้เจ้าหน้าที่บญั ชี บันทึกบัญชีตามระบบควบคุม
การเงินหน่วยงานย่อยพ.ศ.2544 หรื อระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515
6. การเบิกเงินค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั พาหนะ ค่าไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์
เงินอุดหนุนจ่ายรายตัวให้นกั เรี ยน เป็ นต้น ให้มีหลักฐานประกอบการ
เบิกเงินตามระเบียบของทางราชการ 1 ชุด (ต้นฉบับ) โดยให้ ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ
2 ถึง ข้อ 5
7. เจ้าหน้าที่บญั ชีเก็บหลักฐานไว้เป็ นระบบ โดยทุกสิ้ นเดือนให้จดั ทางบหน้า
หลักฐาน การจ่าย แนบท้ายด้วยหลักฐานตามข้อ 4 หรื อ ข้อ6 นาเสนอผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาให้รับทราบ
8. เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้อย่างเป็ นระบบ ตามปี งบประมาณ(เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนกันยายน) เพื่อรอรับการตรวจสอบเป็ นเวลา 10 ปี
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งบหน้ าหลักฐานการจ่ าย(ใช้ กบั รร.ประถมและขยายโอกาสเดิม)
ประจาเดือน .........................พ.ศ................
รวม 2 ชุ ด
ลาดับ
ประเภทของเงิน
ที่
1 เงินอุดหนุนฯรายหัวระดับประถม
2 เงินอุดหนุนฯรายหัวระดับประถม

รวมเงิน

เอกสารประกอบการ จานวนเงิน หมายเหตุ
เบิกเงิน
ค่าวัสดุโรงเรี ยน
2,000
บจ.6
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์
1,500
บจ.7

3,500

(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(ลงชื่อ) ...........เจ้าหน้าที่บญั ชี........... ผูร้ ายงาน
ตรวจสอบถูกต้อง
(
) (ลงชื่อ).........................................................
(
)
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน...........
รับทราบ
(ลงชื่อ)........................................................
(ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน.......................)
หมายเหตุ 1.งบหน้าหลักฐานการจ่ายให้จดั ทาแต่ละเดือน โดยให้แนบหลักฐานการจ่าย
ประกอบ และให้รวบรวมไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบของส่ วนราชการต่อไป
2.หลักฐานการจ่ายค่าอาหารกลางวันให้แยกจัดทางบหน้าต่างหาก

40
(งบหน้ าหลักฐานการจ่ ายใช้ กบั รร.มัธยมฯสามัญเดิม)
โรงเรียน.............................................อาเภอ........................................จังหวัดน่ าน
งบหน้าหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนฯค่าใช้จ่ายรายหัว ประจาเดือน ............... พ.ศ..........
จานวน......................ฉบับ เป็ นเงิน.....................บาท (..............................................................)
วัน เดือนปี
ที่จ่ายเงิน
7 ต.ค. 2550

ใบสาคัญที่
(บค./บจ.)
บจ.1
บจ.2
บจ.3

รายการจ่าย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุโรงเรี ยน
ค่าซ่อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์
ค่าไฟฟ้า

2,000
1,500
600

หมายเหตุ
-

รวมเงิน
ลงชื่อ..........................................
(.........................................)
เจ้าหน้าที่รวบรวม
............../............../.............
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
รองผูอ้ านวยการฯฝ่ ายการเงิน
............./............/..........
รับทราบ
ลงชื่อ.............................................
(............................................)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
............../............/...........
หมายเหตุ
การเรี ยงลาดับหลักฐานการจ่าย ให้เรี ยงลาดับตามการลงบัญชีจ่ายในสมุดเงินสดและ
ทะเบียนคุมใบสาคัญคู่จ่าย การให้เลขที่ในหลักฐานการจ่ายจึงให้เลขที่ตามลาดับการลงบัญชีดว้ ย
และเรี ยงลาดับไว้เป็ นรายเดือน เมื่อขึ้นเดือนใหม่ก็ให้เลขที่ใหม่
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การตรวจสอบทางการเงิน
1. ตรวจสอบเงินคงเหลือ
(กระดาษทาการ 10) เพื่อตรวจสอบว่า
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากส่ วนราชการผูเ้ บิก(สพท.) เอกสารแทนตัวเงินคงเหลือ
ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ตรงกับทะเบียนคุมเงินฯทุกประเภทรวมกัน
-นับเงินสด
-ตรวจสมุดคู่ฝากธนาคาร
-ตรวจสมุดคู่ฝากส่ วนราชการผูเ้ บิก(สพท.)
-ตรวจสัญญายืมเงินค้างส่ งใช้(นับเฉพาะรร.มัธยมสามัญเดิมซึ่ งมียอดคงเหลืออยูใ่ นบัญชี
จนกว่ามีการส่ งใช้เงินยืมเรี ยบร้อยจึงตัดจ่าย ส่ วนรร.ประถม/ขยายโอกาสได้ตดั จ่ายเป็ นลูกหนี้ต้ งั แต่
วันที่จ่ายเงินยืมแล้วจึงไม่นบั เป็ นเงินคงเหลือในมือแต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือฯ)
-ตรวจทะเบียนคุมเงินทุกประเภททุกเล่ม
2. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน (รายงานเงินคงเหลือประจาวัน,บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บ
รักษา)
-มีการเก็บรักษาเงินเป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนด
-มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลงลายมือชื่อเก็บรักษาเงินครบถ้วน
3. ตรวจสอบการรับ-จ่ ายเงิน (กระดาษทาการ 15 ,กระดาษทาการ 17)
-เงินที่โรงเรี ยนได้รับออกใบเสร็ จรับเงินและบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
-การจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายและบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ
4. ตรวจสอบการนาส่ งเงินรายได้ แผ่นดิน
-ได้นาเงินรายได้แผ่นดินส่ งคลังครบถ้วนถูกต้อง
5. ตรวจสอบการจัดทารายงานทางการเงิน
-รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้ นเดือน
-รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้ นเดือน (การบัญชี พ.ศ.2515)
-รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
-รายงานรับและนาส่ งเงินรายได้แผ่นดิน
-การจัดทางบเปรี ยบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันทุกบัญชี (ถ้ามี)
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การพัสดุในสถานศึกษา
การพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พัสดุ หมายความว่ า วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสื อ การ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของสานักงบประมาณ หรื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
สัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
หนังสื อการจาแนกประเภทรายจ่ าย ของสานักงบประมาณได้ จาแนกรายจ่ ายค่ าวัสดุ
ครุ ภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง ไว้ ดังนี้
ค่ าวัสดุ หมายถึง รายจ่ ายดังต่ อไปนี้
1)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของซึ่ งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็ นต้น
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
4)รายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท
5)รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ครุ ภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
1)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็ นต้น
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า 20,000บาท
3)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์รวมทั้งครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
4)รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องบิน
เครื่ องจักรกลยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุ งปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
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ทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ ง
ต่าง ๆ ซึ่ งติดตรึ งกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามบิน
สระว่ายน้ า สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เขื่อน เป็ นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1)ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรื อระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคารหรื อสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็ นการดาเนินการพร้อมการก่อสร้างหรื อภายหลังการก่อสร้าง
อาคารหรื อภายหลังการก่อสร้างอาคาร
2)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็ นต้น
3)รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรื อนิติบุคคล
4)รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาเพื่อการจัดหา หรื อปรับปรุ ง ที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง
5)รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิ น เป็ นต้น
การพัสดุ หมายความว่ า
การจัดทาเอง การซื้ อ การจ้าง การจ้างที่ปรึ กษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการ
อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบพัสดุ
การพัสดุที่ดาเนินการในสถานศึกษา มีดงั นี้
1. การจัดหา ได้แก่ การจัดซื้ อ การจัดจ้าง การจัดทาเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ้าง
ที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบ และการควบคุมงาน
2. การควบคุม ได้แก่ การจัดทาบัญชีวสั ดุ การจัดทาทะเบียนครุ ภณั ฑ์ การเบิกจ่าย
การยืม การดูแลบารุ งรักษา การตรวจสอบ และรายงาน
3. การจาหน่าย ได้แก่ การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพ หรื อการทาลาย
การจาหน่ายเป็ นสู ญ การลงจ่ายออกจากบัญชี หรื อทะเบียน
ประเภทของเงินทีต่ ้ องดาเนินการตามระเบียบพัสดุ ได้ แก่
1. เงินงบประมาณ
2. เงินบารุ งการศึกษา
3. เงินบริ จาค
4. เงินนอกงบประมาณอื่น เช่น ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด เงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
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ผู้มีอานาจหรื อหน้ าทีเ่ กีย่ วกับพัสดุ ได้ แก่
1. เจ้าหน้าที่พสั ดุ หรื อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
3. หัวหน้าหน่วยพัสดุ
4. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การซื้ อ การจ้าง การจัดทาเอง การแลกเปลี่ยน
การตรวจสอบ และการจาหน่าย
5. หัวหน้าสถานศึกษา (ตามที่ได้รับมอบหมายอานาจจากหัวหน้าส่ วนราชการ)
6. หัวหน้าส่ วนราชการ
7. ปลัดกระทรวง
8. รัฐมนตรี
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วกับการซื้อ การจ้ าง ได้ แก่
1. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
2. คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4. คณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
5. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
การแต่ งตั้งคณะกรรมการเกีย่ วกับการซื้อ การจ้ าง
คณะกรรมการมีประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน
- ควรเป็ นข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป
- ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ยกเว้นคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
- ให้แต่งตั้งทุกครั้งที่มีการซื้ อ หรื อจ้าง และกาหนดระยะเวลาพิจารณาของคณะกรรมการไว้ดว้ ย
- กรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ขา้ ราชการร่ วมเป็ น
กรรมการด้วยก็ได้
การซื้อหรื อการจ้ างครั้งเดียวกันห้ ามแต่ งตั้ง
1. กรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาเป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
2. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. กรรมการเปิ ดซองสอบราคาเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
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การซื้อการจ้ างวงเงินไม่ เกิน 10,000 บาท จะแต่ งตั้งข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจาคนหนึ่ง
ซึ่งมิใช่ ผ้ จู ัดซื้อ หรื อจัดจ้ างเป็ นผู้ตรวจรับพัสดุหรื องานจ้ างก็ได้
เมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิ ดซองสอบราคาหรื อรับซองประกวดราคา ประธานกรรมการยัง
ไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ ให้กรรมการที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการใน
เวลานั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะตามระเบียบ ฯ ข้อ 42 (1) หรื อข้อ 49
แล้วแต่กรณี และรายงานประธานกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไป
การจัดซื้อและการจัดจ้ างพัสดุ
การจัดซื้อ หมายความว่า
การซื้ อพัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริ การที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้ าง หมายความว่า การจ้างทาของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ และการจ้างเหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน การจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
วิธีซื้อ และวิธีจ้าง
1. วิธีตกลงราคา วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท
2. วิธีสอบราคา วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. วิธีประกวดราคา วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท
4. วิธีพิเศษ วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท
5. วิธีกรณี พิเศษ ครั้งหนึ่งไม่จากัดวงเงิน
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด วงเงิน
ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้ างทุกวิธี มีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
1. รายงานขอซื้ อ ขอจ้าง
2. ดาเนินการตามขั้นตอนของแต่ละวิธี
3. ขออนุมตั ิสั่งซื้ อ /สั่งจ้าง
4. ทาสัญญา หรื อข้อตกลง
5. ตรวจรับพัสดุ หรื อตรวจการจ้าง
6. เบิกจ่ายเงิน
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แผนภูมิข้ นั ตอนการซื้อ / จ้ าง โดยวิธีตกลงราคา

จ.พัสดุเสนอรายงานขอซื้ อ/จ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

หัวหน้าสถานศึกษาเห็นชอบ

จ.พัสดุต่อรองราคากับ
ผูข้ าย / ผูร้ ับจ้าง

หัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
สั่งซื้ อ / สั่งจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /
ตรวจการจ้าง

จ.พัสดุรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ / ตรวจการจ้าง และขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงิน

จ.พัสดุลงบัญชีวสั ดุ /
ทะเบียนครุ ภณั ฑ์
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** “การซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณี เร่ งด่วนตามข้อ 23(2)หรื อข้อ 24(3) ซึ่ งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่า
จาเป็ นก็ได้”
การควบคุมพัสดุ
พัสดุของส่ วนราชการไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด เช่น ได้รับบริ จาค การจัดซื้ อ จัดจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา หรื อ เงินอุดหนุน ต้องลงบัญชีวสั ดุ หรื อทะเบียน
ครุ ภณั ฑ์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เว้นแต่จะมีกฎหมาย หรื อ
ระเบียบกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น เช่น รถราชการ ที่ราชพัสดุ เป็ นต้น
การลงบัญชี วสั ดุและทะเบียนครุ ภัณฑ์
เอกสารและหลักฐานในการลงบัญชี และทะเบียน มีดงั นี้
1) หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ ใบส่ งของ หลักฐานการรับบริ จาคพัสดุ
เป็ นต้น
2) หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้แก่ ใบเบิกพัสดุ
3) บัญชีวสั ดุ
4) ทะเบียนครุ ภณั ฑ์ / ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การจัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับพัสดุ
1. เมื่อได้รับวัสดุ และหลักฐานการรับพัสดุแล้วให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ ให้เลขที่เอกสาร
ตามลาดับ ร.1 , ร.2 , ร.3 ฯลฯ ตามลาดับ แต่ละปี งบประมาณในหลักฐานการรับ จัดเก็บหลักฐาน
เรียงตามลาดับ เป็ นปี งบประมาณ
พิจารณาวัสดุ แต่ละรายการว่าเป็ นชนิดใด ประเภทใด แล้วนาไปบันทึกลงในช่องต่าง ๆ
ของบัญชีวสั ดุ
2. การเบิก เมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ได้รับใบเบิกพัสดุแล้วให้เลขที่เอกสารตามลาดับวันที่จ่าย
คือ จ.1 , จ.2 ,จ.3 ฯลฯ แต่ละปี งบประมาณ ให้ จัดเก็บใบเบิกพัสดุเรียงลาดับตามเลขที่ เป็ น
ปี งบประมาณ
พิจารณาวัสดุ แต่ละรายการว่าเป็ นชนิดใด ประเภทใด แล้วนาไปบันทึก ลงบัญชีวสั ดุ
ทุกครั้งที่มีการจ่าย
3.
บัญชี วสั ดุ จัดเก็บเป็ นปี งบประมาณ
4. ทะเบียนครุ ภณั ฑ์ / ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บนั ทึกต่อเนื่องกันตลอด
ไม่ ต้องแยกตาม
ปี งบประมาณ

48
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
การตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้เขเพิ่มเติม ข้อ 155
1.
ก่ อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หวั หน้าสถานศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา
ซึ่ งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พสั ดุ คนหนึ่งหรื อหลายคนตามความจาเป็ น เป็ นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ โดย
ออกคาสั่งแต่งตั้งทุกปี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแต่งตั้งเริ่ มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันทาการวัน
แรกของเดือนตุลาคม เป็ นต้นไป และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุต่อหัวหน้าสถานศึกษาภายใน
30 วันทาการ
3. หัวหน้าสถานศึกษา
เมื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุให้ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ส่ งสาเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ พร้อมสาเนาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุ 1 ชุด ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค(ส่ ง ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงิน
แผ่ นดินภูมิภาค 9 อาคารเลขที่ 422 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง 52130)
3.2 กรณี ผลการตรวจสอบพัสดุ ปรากฏว่า การรับจ่ายพัสดุ ไม่ถูกต้อง มีพสั ดุสูญหาย
ชารุ ด เสื่ อมคุณภาพ หรื อไม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการ ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา กรณี ผลการ
พิจารณาไม่มีผใู ้ ดต้องรับผิดชอบ ให้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ เมื่อดาเนินการจาหน่ายพัสดุแล้วให้
เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี หรื อทะเบียนแล้วแจ้งไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุน้ นั
การจาหน่ ายพัสดุ
ดาเนินการได้ ดังนี้
1. ขาย
2. การแลกเปลี่ยน
3. การโอน
4. การแปรสภาพ
5. การทาลาย
6. การจาหน่ายเป็ นสู ญ
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จาหน่ ายเป็ นสู ญ ได้ กรณี ดังนี้
- พัสดุน้ นั สู ญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิด
- มีตวั ผูร้ ับผิด แต่ไม่สามารถชดใช้ให้ได้
- มีตวั พัสดุอยู่ แต่ไม่สามารถขาย หรื อแลกเปลี่ยน หรื อโอน หรื อแปรสภาพ
หรื อทาลายได้ พัสดุชารุ ด เสื่ อมสภาพ ไม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป
ให้ ศึกษาเพิม่ เติม เรื่ องการควบคุมและการจาหน่ ายพัสดุได้ จาก
คู่มือแนวปฏิบตั ิการบริ หารงบประมาณและการดาเนินงานของโรงเรี ยนซึ่ งจัดทาโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 (เล่มสี เขียว) หน้า 160 เป็ นต้นไป
หัวหน้ าสถานศึกษามีอานาจหน้ าทีเ่ กีย่ วกับพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามคาสั่งมอบอานาจจากเลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 22/2546 เรื่ อง มอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546
อานาจในการสั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุพ.ศ.2535
และแก้ไขเพิม่ เติม มีดังนี้
ข้อ 59 การดาเนินการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการสั่งซื้ อหรื อสั่ง
จ้างจากผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างตามข้อ 26 โดยตรง เว้นแต่การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน
100,000บาท ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ซื้ อหรื อจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่ วนราชการตามข้อ 29
ข้อ 65 การสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณี พิเศษ ให้เป็ นอานาจ
ของผูด้ ารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท
ข้อ 66 การสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งให้เป็ นอานาจของผูด้ ารงตาแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน 25,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน 50,000,000 บาท
ข้อ 67 การสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้าง
โดยไม่จากัดวงเงิน
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การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ข้ อ 6 ระบุไว้ ดังนี้
ให้ผรู ้ ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้ ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้ น
ปี งบประมาณ หรื อปี ปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรก ให้กระทาภายในสองร้อยสี่
สิ บวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็ จโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยูม่ ีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรื อไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอ และประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งข้อมูลสรุ ปผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่ อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายใน
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การควบคุมภายใน
หมายถึง
กระบวนการที่ผกู ้ ากับดูแล ฝ่ ายบริ หารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
กาหนดให้มีข้ ึน เพื่อให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน
การป้ องกันความผิดพลาด เสี ยหาย การรั่วไหล และการทุจริ ต (OperationObjective) = O
2.เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objective) = F
3.เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ (Compliance Objective) = C
มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้ วยองค์ ประกอบ 5 ประการ
ซึ่ งผูก้ ากับดูแลฝ่ ายบริ หารจะต้องจัดให้มีการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม” หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งร่ วมกันส่ งผลให้มีการควบคุม
ขึ้นในหน่วยรับตรวจ หรื อทาให้การควบคุมที่มีอยูไ่ ด้ผลดีข้ ึน หรื อในทางตรงกันข้าม
สภาพแวดล้อมอาจทาให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้
ตัวอย่างปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรู ปแบบการ
ทางานของผูบ้ ริ หาร ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริ หารด้าน
บุคลากร เป็ นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผูก้ ากับดูแล ฝ่ ายบริ หาร และ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน โดยส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ดารงรักษาไว้ซ่ ึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี

52
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
“ความเสี่ ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความ
สู ญเปล่า หรื อเหตุการณ์ ซึ่ งไม่พึงประสงค์ที่ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนด
“การประเมินความเสี่ ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกาหนดแนวทางที่
จาเป็ นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ ยง หรื อการบริ หารความเสี่ ยง
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารต้องประเมินความเสี่ ยงทั้งจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดให้
บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบตั ิเพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ ยง และได้รับการตอบสนองโดยมีการ
ปฏิบตั ิตาม
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน การ
แบ่งแยกหน้าที่งาน เป็ นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี ยหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุม ใน
เบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงานที่สาคัญหรื องานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายตั้งแต่ตน้ จน
จบ แต่ถา้ มีความจาเป็ นให้กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่ที่เหมาะสมทดแทน
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่วา่ เป็ นข้อมูลจากแหล่งภายในหรื อภายนอก
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่ อสาร ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ และสื่ อสารให้ฝ่ายบริ หารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจซึ่ งจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรู ปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
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5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานและ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ โดยการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็ นรายครั้ง (Separate
Evaluation) ซึ่งแยกเป็ นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่น การ
ประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานภายในส่ วนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็ นอิสระ (Independent Assessment ) เช่น การประเมินโดยผูต้ รวจสอบภายใน การประเมินผล
การควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายนอก
เป็ นต้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลเป็ นรายครั้ง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่า
 ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และมีการ
ปฏิบตั ิจริ ง
 การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา
 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ระเบียบฯ ข้ อ 6 เป็ นเรื่ องเกีย่ วกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผลทาได้ 2 ลักษณะ
1) ติดตามระหว่างปฏิบตั ิงาน
2) ติดตามเป็ นรายครั้ง (ปี ละครั้งตามแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)
วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลการควบคุมภายใน
1) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่กาลังประเมินเป็ นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี หรื อไม่
2) มีความเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่
3) มีจุดอ่อน / ความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญหรื อไม่
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ขอบเขตของการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเมินระบบการควบคุมภายในของ งาน / กิจกรรม ที่มีอยูท่ ้ งั หมดของหน่วยงานใน
ระดับส่ วนงานย่อย (กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานทุกงานใน
สถานศึกษา)
ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน
1) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการประเมิน
2) ศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน , แบบประเมินองค์ประกอบฯ
3) ประเมินแต่ละงาน / กิจกรรม ตามแบบสอบถาม, แบบประเมินเกี่ยวกับ 5
องค์ประกอบ
4) สังเกตการณ์ การปฏิบตั ิงานจริ ง วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน และสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาถึงความมีอยู่ เหมาะสมและเพียงพอ
5) สรุ ปคาตอบและอธิ บายวิธีปฏิบตั ิในแต่ละข้อคาถาม
6) สรุ ปว่าหน่วยงานมีการปฏิบตั ิอย่างไรในแต่ละเรื่ องของงาน / กิจกรรม นั้น ๆ
7) สรุ ปผลการประเมินโดยรวมของกิจกรรม
8) นาจุดอ่อน / ความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญไปใช้ประกอบการประเมินตามแบบ ปม.
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แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้ อ 6
1. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการปรับปรุ ง
(ติดตามแบบ ปย.3 ของงวดปี ก่อน

สรุ ปผลการประเมินลงในแบบติดตาม ปย.3

2. ประเมินตามแบบสอบถาม,แบบประเมิน 5
องค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.2-1)

สรุ ปผลการประเมินลงในแบบติดตาม ปย.2
(เฉพาะเรื่ องที่เสี่ ยง)

3. นาความเสี่ ยงจากแบบติดตาม ปย.3 (เหลืออยู)่ และ แบบ ปย.2
(ความเสี่ ยงเกิดขึ้นใหม่) มาสรุ ปผลลงในแบบประเมินการควบคุม
ภายใน (แบบ ปม.)

4. นาความเสี่ ยงจากแบบ ปม.เพื่อจัดทาแบบ ปย.3

5. นาความเสี่ ยงจากแบบ ปย.3 มาจัดทาหนังสื อรับรองตามแบบ
ปย.1

6. เสนอเจ้าหน้าที่อาวุโสและ ตสน. และ ผอ.ร.ร. / ผอ.สพท.
แล้วจัดรายงานการควบคุมภายในให้ สพท./ สพฐ.
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แผนผังการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2546 ข้ อ 6 ของโรงเรียน
สพท.
รายงานของรร. ส่ง สพท.
1. แบบ ปย. 1 (ภาพรวม)
2. แบบ ปย.2 (ภาพรวม)
3. แบบติดตาม ปย.3
4. แบบ ปย.3
5. แบบ ปย.1 -ร (ถ้ามี)
6. แบบ ปส. (ถ้ามี)
รายงานที่เก็บไว้ที่ ร.ร.
1. แบบ ปย.2-1
2. แบบ ปม.
3. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ถ้ามี)
กลุ่มงาน
- วิชาการ
- บริ หารทัว่ ไป
- บริ หารงานบุคคล
- บริ หารงบประมาณ

โรงเรียน
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (แบบ ปย.3 ของงวดปี ก่อน) สรุ ปผลการประเมิน
ลงในแบบติดตาม ปย.3
2. ใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 5 องค์ประกอบของ ร.ร. (ปย.2-1) สรุ ปผล
การประเมินลงในแบบ ปย.2 (ความเสี่ ยงเกิดขึ้นใหม่)
3. นาความเสี่ ยงจากแบบติดตาม ปย.3 ที่เหลือยู่ ต้องปรับปรุ งแก้ไขในงวดต่อไป
และแบบ ปย.2 (เฉพาะเรื่ องที่มีความเสี่ ยง) มาสรุ ปผลลงในแบบประเมิน
การควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
4. นาความเสี่ ยงจากแบบ ปม.มาจัดทาแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.3) ซึ่งจะติดตามในปี ถัดไป
5. นาความเสี่ ยงตามแบบ ปย.3 มาจัดทาหนังสื อรับรองตามแบบ ปย.1
6. รวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่อาวุโส (ถ้ามี) จัดทาแบบ ปย.1-ร และ
ผูต้ รวจสอบภายใน (ถ้ามี) จัดทาแบบ ปส. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินระบบการควบคุมภายในพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
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แผนผังการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2546 ข้ อ 6 ของ สพท.
สพฐ.
รายงานของ สพท. ส่ง สพฐ.
1. แบบ ปย. 1 (ภาพรวม)
2. แบบ ปย.1-ร
3. แบบ ปส.
4. แบบ ปย.2 (ภาพรวม)
5. แบบติดตาม ปย.3
6. แบบ ปย.3
รายงานที่เก็บไว้ที่ สพท.
1. แบบ ปย.2-1
2. แบบ ปม.
3. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ถ้ามี)
กลุ่มใน สพท.
- กลุ่มอานวยการ
- กลุ่มบริ หารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่งเสริ มการจัด
การศึกษา
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน

สพท.

โรงเรียน

1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (แบบ ปย.3 ของงวดปี ก่อน) สรุ ปผลการประเมิน
ลงในแบบติดตาม ปย.3
2. ใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน 5 องค์ประกอบของ ร.ร. (ปย.2-1) สรุ ปผล
การประเมินลงในแบบ ปย.2 (ความเสี่ ยงเกิดขึ้นใหม่)
3. นาความเสี่ ยงจากแบบติดตาม ปย.3 ที่เหลือยู่ ต้องปรับปรุ งแก้ไขในงวดต่อไป
และแบบ ปย.2 (เฉพาะเรื่ องที่มีความเสี่ ยง) มาสรุ ปผลลงในแบบประเมิน
การควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
4. นาความเสี่ ยงจากแบบ ปม.มาจัดทาแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.3) ซึ่งจะติดตามในปี ถัดไป
5. นาความเสี่ ยงตามแบบ ปย.3 มาจัดทาหนังสื อรับรองตามแบบ ปย.1
6. รวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่อาวุโส (ถ้ามี) จัดทาแบบ ปย.1-ร และ
ผูต้ รวจสอบภายใน (ถ้ามี) จัดทาแบบ ปส. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินระบบการควบคุมภายในพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ

หน่ วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่ าน เขต 1

คานา
กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบนั ได้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษา จาก
ส่ วนกลาง ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ รับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ
และคล่องตัว ในการตัดสิ นใจ การบริ หารจัดการทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
และด้านบริ หารทัว่ ไป เพื่อให้การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน มีการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
ของโรงเรี ยน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายเป้ าหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติและ
ของส่ วนราชการต้นสังกัด ซึ่ งสถานศึกษาเป็ นผูข้ บั เคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ การบริ หารการศึกษาด้วยตนเอง ว่าเป็ นไปอย่างมี
ระบบ เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย ใน
การจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ให้เป็ นไปตามความต้องการและคาดหวัง
ของสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จดั ทาเอกสารการ
ตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้นาไปใช้ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาด้วยตนเอง
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

สารบัญ
หน้ า
คานา
การตรวจสอบภายในในสถานศึกษา
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
สาเหตุที่ตอ้ งมีการตรวจสอบภายใน
การดาเนินการตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษา
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
การวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา
4
การดาเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ในสถานศึกษา
13
ประเภทของเงินที่โรงเรี ยนได้รับ 14
หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน 17
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทัว่ ไป 18
การบัญชีในสถานศึกษา 21
การเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน ของสถานศึกษา 38
การตรวจสอบทางการเงิน 41
การพัสดุในสถานศึกษา 42
การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน โรงเรี ยนบ้านดู่พงษ์ 58
ผนวก
-เอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษา
-สาเนาหนังสื อ สพฐ.ที่ ศธ 04002/383 ลว.30 ตุลาคม 2549
เรื่ อง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
-คาสั่ง สพฐ.ที่ 22/2546 เรื่ อง มอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544

1-3
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เอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน ในสถานศึกษา

1. การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
-เอกสารหมายเลข 1 การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
(สาเนาส่ ง สพท. 1 ชุด)
-กระดาษทาการ 19 บันทึกข้อความ
2. การตรวจสอบการเงินการบัญชี
-เอกสารหมายเลข 2 การตรวจสอบการเงินการบัญชี (สาเนาส่ งสพท. 1 ชุด)
-กระดาษทาการ 10 ตรวจสอบเงินคงเหลือที่นบั ได้กบั รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
กับทะเบียนคุมเงินฯทุกประเภท
-กระดาษทาการ 15 ตรวจสอบการใช้ใบเสร็ จรับเงินกับการบันทึกบัญชีรับ
-กระดาษทาการ 17 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายกับการบันทึกบัญชีจ่าย
-กระดาษทาการ 19 บันทึกข้อความ
3. การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
-เอกสารหมายเลข 3 การตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน(สาเนาส่ งสพท.1ชุด)
-กระดาษทาการ 20 ตรวจสอบการจัดซื้ อ จัดจ้างและการควบคุมพัสดุ
-กระดาษทาการ 21 ตรวจสอบการตรวจนับพัสดุและการจาหน่ายพัสดุ
4. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
-เอกสารหมายเลข 4 การสอบทานระบบควบคุมภายใน(สาเนาส่ งสพท.1ชุด)

ให้ โรงเรียนส่ งสาเนาแบบสารวจข้ อมูลเบื้องต้ น (เอกสารหมายเลข 1- 4) ส่ งให้ หน่ วยตรวจสอบ
ภายใน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่ าน เขต 1 ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน สิ งหาคม ของทุกปี

เอกสารอ้ างอิง
กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน.แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.นโยบาย 2551.
กรมสามัญศึกษา.การบริ หารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน.คาแนะนาการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 หน่วยตรวจสอบภายใน.แนวปฏิบตั ิการบริ หารงบประมาณ
และการดาเนินงานของโรงเรี ยน

คณะผู้จัดทา

คณะทีป่ รึกษา
นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผอ.สพท.น่ าน เขต 1
นายนิรันดร์ ไมตรีสมสกุล รอง ผอ.สพท.น่ าน เขต 1
ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกโรงเรียนในสั งกัดสพท.น่ าน เขต 1

คณะกรรมการจัดทาเอกสาร
นางรุ่งทิพย์ สายมา ประธานกรรมการ
นายนพรัตน์ โลนันท์ กรรมการ
นายอานาจ ศรีตระกูลวงค์ กรรมการ
นายทอน อินตุ้ย กรรมการ
นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ กรรมการ
นางสาวกัญชพร เขื่อนคา กรรมการและเลขานุการ
นายไพรสั นต์ แก้วฮ่ อน กรรมการจัดทารู ปเล่ม
นายไชยา คาแปน กรรมการจัดทารู ปเล่ม
นายเฉลียว จองกว้ าง กรรมการจัดทารู ปเล่ม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นางรุ่งทิพย์ สายมา หัวหน้ าหน่ วยตรวจสอบภายใน
สพท.น่ าน เขต 1

สารบัญ
แบบรายงานการควบคุมภายในฯโรงเรียนบ้ านดู่พงษ์
หน้ า
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน(แบบ ปย.3)ของปี ก่อน 1
รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนการปรับปรุ งฯ
(แบบติดตาม ปย.3)
6
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานฯ(แบบ ปย.2-1) 11
สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานฯ(แบบ ปย.2) 15
แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปม.) 18
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน(แบบ ปย.3) 23
หนังสื อรับรองการควบคุมภายในของผูบ้ ริ หาร(แบบ ปย.1) 28
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปส.) 30

