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บทที่  1 

 

โครงสร้างกรอบการปฏิบัตงิานและอ านาจหน้าที่ 

 

โครงสร้างองค์กร 
 
 ตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34  
ได้จดัระเบียบบริหารราชการในเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยก าหนดให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็น
สว่นราชการท่ีอยูภ่ายใต้การ ก ากบั ดแูลของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหน้าท่ี  
ด าเนินการบริหาร และจดัการศกึษา ประสาน สง่เสริมและสนบัสนนุ สถานศกึษาเอกชนในเขตพืน้ท่ี
การศกึษา ประสาน สง่เสริมองค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ิน ให้สามารถจดัการศกึษา สอดคล้องกบั
นโยบาย และมาตรฐาน การศกึษาสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาของบคุคล ครอบครัว องค์กร
ชมุชน องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพสถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดั
การศกึษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย พร้อมจดัให้มีระบบประกนัคณุภาพใน สถานศกึษา รับผิดชอบใน
การปฏิบตัริาชการของส านกังานให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการของ
กระทรวง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเตมิ มาตรา 38 และพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการ กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 37 โดยมีหนว่ยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบคือ สถานศกึษาท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 กอปรกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบั ท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  มาตรา  39    กระทรวงศกึษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาไป
ยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ในฐานะผู้บงัคบับญัชาจงึมีอ านาจหน้าท่ีควบคมุ ก ากบัการปฏิบตังิาน รวมทัง้เร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบตัริาชการ เพ่ือให้การปฏิบตัริาชการเป็นไปตาม 
แนวทาง และเปา้หมายในการพฒันาการศกึษา  และตามมาตรา 62  แหง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว 
ก าหนดให้จดัระบบการ ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จา่ย 
งบประมาณการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัศกึษา แนวการจดัการ ศกึษา และคณุภาพ
มาตรฐานการศกึษาโดยหน่วยงานภายใน ประกอบกบั การท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมตกิ าหนดให้ทกุสว่น
ราชการ ต้องจดัให้มีหน่วย ตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม และให้ค าปรึกษาตอ่  
หนว่ยงาน ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา จงึได้ก าหนด1 ให้มี
หนว่ยตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่ผู้อ านวยการส านกังาน เขตพืน้ท่ีการศกึษา ท าหน้าท่ีสนบัสนนุ
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ชว่ยเหลือการปฏิบตังิานของ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์เป้าหมาย ในฐานะ 
เคร่ืองมือของผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และท าหน้าท่ีประสานงานกบัหนว่ย
ตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้การปฏิบตังิานของส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์เปาหมายของ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 โครงสร้างส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546   และการก าหนด
กรอบโครงสร้างอตัราก าลงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  ตามระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2547  แจ้งตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/1211  ลงวนัท่ี   8
มิถนุายน  2549   ปรากฏภาพรวมดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   อาศยัอ านาจตามระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ก าหนดกรอบโครงสร้าง อตัราก าลงัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษา  

 
 
 



 

 3 

โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สอ. สคส. สพร. สตผ. สศศ. สทร. สนผ. สทศ. สวก. สนก. 

ส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษา
เอกชน 

สถานศึกษา 
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กรอบการปฏิบัตงิาน 
 

หนว่ยตรวจสอบภายใน  เป็นหนว่ยงานควบคมุภายในของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
และสถานศกึษาเพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้  และปฏิบตังิาน
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือและขึน้ตรงตอ่ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในการสง่สญัญาณ
เตือนความเส่ียงท่ีท าให้หนว่ยงานปฏิบตัิงานไมบ่รรลเุปา้หมาย  การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมี
การสอบทานท่ีดีสามารถท่ีจะท าให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
ประสิทธิผล  ประหยดั และโปร่งใส   

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 
 เพ่ือชว่ยให้การปฏิบตังิานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษา มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่โดยสนบัสนนุการปฏิบตังิานของ กลุม่งานตา่ง ๆ 
ภายในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษา ด้วยการให้หลกัประกนัในด้านการประเมิน
ประสิทธิผลประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม รวมทัง้การเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้การ ปฏิบตัิงานบรรลวุตัถปุระสงค์ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
สถานศกึษา เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้ ขอบเขตและภารกิจ 
งานตรวจสอบภายในภาพรวมปรากฏดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

งานธุรการ งานตรวจสอบ การเงนิ บัญชี และพัสดุ งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
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สายการบังคับบัญชา  
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  lมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรง 
ต่อผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นควบคุมดแูล และปกครอง
บงัคบับญัชาแทนไมไ่ด้ 
 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
 
 1.  จดัท าแผนตรวจสอบประจ าปีเสนอตอ่ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัภิายในเดือนกนัยายนของทกุปี พร้อม ทัง้สง่ส าเนาให้ ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.  ศกึษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลงั  เพ่ือก าหนดแนวปฏิบตั ิจดัท า
เอกสารคูมื่อเผยแพร่ให้หนว่ยงานและบคุลากรในสงักดั รวมทัง้ให้ปรึกษา ค าแนะน าผู้ปฏิบตังิานด้าน
การเงิน การบญัชี และ การพสัดใุห้บงัเกิดผลดีตอ่การสง่เสริมการจดัการศกึษา  
 3.  ตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูตวัเลขตา่งๆ ด้วยเทคนิควิธีท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป โดยค านงึถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ความส าคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ประเมินผล การบริหารและการปฏิบตังิานของหนว่ยรับตรวจ  
 4.  ตรวจสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการ
บริหารทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของ หนว่ยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ และมตคิณะรัฐมนตรี รวมทัง้ตรวจสอบการดแูลรักษา
ทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทกุประเภทวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั  
  5.  ประเมินผลการปฏิบตังิาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการ ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบตังิานของหนว่ยงานรับตรวจ ตามข้อ  3 และ  4 ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
จดัการศกึษา พฒันาผู้ เรียน รวมทัง้การปองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
 6.  รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการตดิตามผลการ ตรวจสอบตอ่ผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  พร้อมทัง้รายงานผลการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีตอ่ส านกังาน คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 7.  ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร ของหนว่ยรับตรวจใน
การด าเนินงานให้ถกูต้องตามท่ีได้เสนอแนะไว้  
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  8.  ประสานงานกบัหนว่ยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ มีสว่นร่วมในการให้
ข้อมลู ข้อเสนอแนะ และยอมรับผลการตรวจสอบ ซึง่ น าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุง แก้ไขการ
ปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพ  
 9.  ประสานงานกบัส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ  และหนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ราชการ 
 10.  ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 
มาตรฐานการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน  
 

ตามท่ีกระทรวงการคลงัได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นราชการและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนั  และเพ่ือให้การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือได้  หนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จงึต้องมีมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  และเหมาะสมกบัสภาพของส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา  ได้แก่ มาตรฐานด้านคณุสมบตั ิ และมาตรฐานด้านการปฏิบตังิาน 

 1. มาตรฐานด้านคณุสมบตัิ  เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัลกัษณะองค์กรและบคุลากรท่ีท า
หน้าท่ีตรวจสอบ โดย  
   1.1  หนว่ยตรวจสอบภายในต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ อ านาจหน้าท่ี  และความ
รับผิดชอบของหนว่ยงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน  
   1.2  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  ปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน
โดยปราศจากการแทรกแซง  ทัง้ในเร่ืองของการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การตรวจสอบ การ
รายงานผลการตรวจสอบ  นอกจากนีผู้้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ มีความเท่ียงธรรม ปฏิบตัหิน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และมีจริยธรรม  มีทศันคตท่ีิเป็นกลาง 
   1.3  ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี  และปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเช่ียวชาญ ระมดัระวงั รอบคอบ  สามารถใช้วิจารณญาณ
ในการสงัเกตและความสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  นอกจากนีผู้้ตรวจสอบภายในยงัต้องหมัน่
ศกึษาหาความรู้  ทกัษะและความสามารถอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลาเพ่ือเป็นการพฒันาวิชาชีพ
อยา่งตอ่เน่ือง    
   1.4  การประกนัคณุภาพและการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง โดย จดัให้มีการปรับปรุง
งานตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุทกุ ๆ ด้าน  และติดตามดแูลประสิทธิภาพของงานอยา่งตอ่เน่ือง
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เพ่ือเป็นการรักษาระดบัคณุภาพของงานตรวจสอบภายในให้สามารถสร้างคณุคา่เพิ่มและปรับปรุง
การปฏิบตังิานให้ดีขึน้  โดย  
    1) การประเมินผลจากภายใน   โดยการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานตามสายบงัคบั
บญัชาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
นอกจากนีผู้้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการประเมนิตนเอง(Self-Assessment) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
    2) การประเมินผลจากภายนอก   โดยผู้ ท่ีมีความรู้และเป็นอิสระ จากภายนอก ท่ี
ไมมี่สว่นได้เสียหรือเก่ียวข้องทางผลประโยชน์จากสว่นราชการ  หรือจากหนว่ยตรวจสอบภายใน 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรจดัให้มีขึน้อยา่งน้อยทกุ 5 ปี   
  2. มาตรฐานการปฏิบตังิาน เป็นมาตรฐานท่ีหนว่ยตรวจสอบภายในถือปฏิบตัิ ดงันี ้
   2.1   การวางแผนการตรวจสอบ  
   2.2   การปฏิบตังิานตรวจสอบ  
   2.3   การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ  
   2.4   การตดิตามผลการตรวจสอบ 
 
จรรยาบรรณ  
 

เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในเป็นท่ียอมรับ ผู้ตรวจสอบภายในพงึปฏิบตัิโดยใช้สามญัส านกึ
และวิจารณญาณอนัเหมาะสม ควรยดึถือและด ารงไว้ ซึง่หลกัปฏิบตัเิก่ียวกบั จริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในดงันี ้
  1. ความซ่ือสตัย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงความซ่ือสตัย์ในการ 
ปฏิบตังิานทกุเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่จะเป็นพืน้ฐานของการสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจในทกุ
กิจกรรมท่ีด าเนินการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้
   1.1  ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร และมีความรับผิดชอบ  
   1.2  ปฏิบตัิตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมลูตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ 
และวิชาชีพ  
   1.3  ไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นร่วมกบัการกระท าใด ๆ ท่ีขดัตอ่กฎหมาย หรืออาจ
ท าให้องค์กร และหรือวิชาชีพเส่ือมเสีย  
   1.4  ให้ความเคารพและสง่เสริมวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัติามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณขององค์กร  
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  2. ความเท่ียงธรรม (objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมลู ประเมินผล 
และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเท่ียงธรรม โดยไมป่ลอ่ยให้ความรู้สกึสว่นตวั หรือ ความรู้สึก
นกึคิดของบคุคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนัน้ โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   2.1  ไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์ใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบหรืออาจ ท าให้การ
ใช้วิจารณญาณเกิดความไมเ่ท่ียงธรรมหรือมีอคตเิกิดขึน้  

    2.2  ไมรั่บสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ  ท่ีจะท าให้เกิดหรืออาจท าให้ขาด  
ความเท่ียงธรรมในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
   2.3 เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีรับทราบ ซึง่หากไมเ่ปิดเผยข้อเท็จจริงนัน้อาจท า ให้เกิด
ความเข้าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ  
  3. การรักษาความลบั (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับ
ในการปฏิบตังิาน และไมค่วรเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ ท่ีมีอ านาจ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็น
การเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพท่ีพงึกระท า  
     4. ความสามารถในหน้าที ่่(Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน โดยไม่ควรยอมรับ หรือปฏิบตังิานท่ีตน
ไมมี่ความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับค าแนะน าหรือได้รับการ สนบัสนนุให้มีความรู้
ความสามารถท่ีเพียงพอในการปฏิบตังิาน 
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บทที่  2 
 

การปฏิบัตงิานด้านการตรวจสอบภายใน  
  
 ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542   และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2545  
ตามมาตรา 62     บญัญตัใิห้มีระบบการตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  การใช้
จา่ยงบประมาณ  การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัการศกึษา  แนวการจดัการศกึษา และคณุภาพ
มาตรฐานการศกึษา  โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก 
     การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมลูแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลกัประกนัขององค์กรในด้าน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  ทัง้ในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายขององค์กร  โดยการเสนอรายงาน
เก่ียวกบักิจกรรมการเพิ่มมลูคา่ขององค์กร  รวมทัง้การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากบัฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลและดแูลให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่    ดงันี  ้
  1.  สง่เสริมให้เกิดกระบวนการก ากบัดแูลท่ีดี (Good  Governance)  และความโปร่งใสในการ
ปฏิบตังิาน  ปอ้งกนัการประพฤตมิิชอบหรือการทจุริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จนท าให้การ
ด าเนินงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์   
               2.   สง่เสริมให้เกิดการบนัทกึบญัชีและรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้ข้อมลู
หรือรายงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และเป็นพืน้ฐานของหลกัความโปร่งใส  และความสามารถตรวจสอบได้    
            3.  สง่เสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตังิาน  ขององค์กร  เน่ืองจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทกุด้านในการปฏิบตังิาน จงึเป็นข้อมลูท่ีส าคญัท่ี
ชว่ยปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกมุ  ลดขัน้ตอนท่ีซ า้ซ้อน และให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วย
ลดเวลาและคา่ใช้จา่ยเป็นส่ือกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานในการประสานและลดปัญหาความไม่
เข้าใจในนโยบาย 
  4.   เป็นมาตรการถ่วงดลุแห่งอ านาจ  สง่เสริมให้เกิดการจดัสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อยา่งเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั  เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
              5.  ให้สญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า  ของการประพฤตมิิชอบหรือการทจุริตในองค์กร  ลดโอกาส
ความร้ายแรง และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้เพ่ือเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน 
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 การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
 
 ขัน้ตอนการปฏิบตังิานการปฏิบตังิานตรวจสอบอาจแบง่ออกเป็น  2  สว่น  คือ 
  1.  การเตรียมการก่อนลงมือตรวจสอบ   ควรด าเนินการดงันี ้
   1.1   ศกึษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานและแนวทางการตรวจสอบ คูมื่อการตรวจสอบ  
ระเบียบ กฎหมาย และหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวข้อง 
   1.2   วางแผนการตรวจสอบ (Audit  Plan) 
   1.3   จดัท าเคร่ืองมือ/กระดาษท าการ 
   1.4   ประสาน/แจ้งหนว่ยรับตรวจทราบเพ่ือขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการ
จดัเตรียมข้อมลูเพื่อตรวจสอบ 
  2.  การปฏิบตังิานตรวจสอบ   ควรด าเนินการดงันี ้
   2.1   ประชมุเปิดตรวจ   หวัหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชมุเปิดการตรวจสอบกบั
ผู้ รับตรวจ เพ่ือแจ้งวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ  ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้  
รับตรวจเข้าใจและเกิดทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ตรวจสอบซึง่จะน ามาสูค่วามส าเร็จของงานตรวจสอบ 
   2.2   ด าเนินการตรวจสอบ  ตามประเดน็การตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบท่ีก าหนดโดย 
     (1)  เก็บรวบรวมข้อมลู  ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ด้วยเทคนิคการตรวจสอบ
ตา่ง  ๆ เชน่การบนัทึก  การสอบถาม  ทดสอบ  สอบยนั การสงัเกตการณ์  การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์  ฯลฯ  
เพ่ือรวบรวมข้อมลูจากเอกสารหลกัฐาน และจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  แล้วบนัทึกไว้ในเคร่ืองมือ/กระดาษ 
ท าการ และอาจขอส าเนาหลกัฐานเพิ่มเตมิ(ถ้ามี) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะสามารถสรุปผล
การตรวจสอบได้ 
     (2)  ระหวา่งการตรวจสอบ  หากผู้ตรวจสอบพบความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ควรเสนอข้อมลู
ให้หวัหน้าทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพ่ือปรับแผนการตรวจ/วิธีการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบในประเดน็ซึง่เป็นความเส่ียงนัน้ 
   2.3   ประชมุปิดตรวจ   หวัหน้าทีมงานตรวจสอบควรจดัให้มีการประชมุปิดการตรวจสอบ เพ่ือ
สรุปผลการตรวจสอบด้วยวาจาให้ผู้ รับตรวจได้รับทราบเป็นการเบือ้งต้น  ซึง่จะเป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกบั
ข้อสงัเกตท่ีตรวจพบ  และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ รับตรวจได้ชีแ้จงเหตผุลหรือให้ความเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผล
การตรวจสอบเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข 
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 ดงันัน้  การปฏิบตังิานตรวจสอบแตล่ะงาน แตล่ะด้านหรือแตล่ะเร่ือง จะต้องมีขัน้ตอน การปฏิบตังิาน
ตรวจสอบ  แสดงไว้ตามรายละเอียด  Flow  Chart   ดงันี ้

 
 

Flow  Chart  ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน 

และแนวทางการตรวจสอบ 

วางแผนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน 

จัดท าเคร่ืองมือ/กระดาษท าการ 

ปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

ตดิตามผลการตรวจสอบ 

สรุปผลการด าเนินงาน/เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
  
 หนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  และสถานศกึษาในสงักดั  ดงันี ้

 1.  การตรวจสอบส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
  1.1  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ หรือแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี แผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปี และนโยบายของรัฐ  รวมทัง้ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (P.S.A) 
  1.2  ประเมินระบบการควบคมุภายในด้านการเงิน  การบญัชี  การบริหารทรัพย์สิน 
  1.3  ตรวจสอบการบริหารการเงิน การบญัชี และตรวจสอบการปฏิบตังิานตามระบบ  
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  (GFMIS)  
  1.4  ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพย์สิน  
  1.5  ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) 
  1.6  ตรวจสอบการปฏิบตังิานถกูต้องตามระเบียบ  กฎหมาย นโยบายท่ีก าหนด 
  1.7  ตรวจสอบงานท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.  การตรวจสอบสถานศกึษา 

 2.1  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์หรือแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี แผนปฏิบตัิ 
ราชการประจ าปีและนโยบายของรัฐ รวมทัง้  ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (P.S.A.)  
  2.2  ตรวจสอบการเงินการบญัชี  
  2.3  ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพย์สิน  
  2.4  ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E–Auction)  
  2.5  ตรวจสอบการปฏิบตังิานท่ีถกูต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายท่ีก าหนด 
  2.6  ตรวจสอบงานท่ีเก่ียวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 จากอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน  ท่ีกลา่วมา
ข้างต้น  จะเห็นได้วา่งานตรวจสอบ ครอบคลมุงานด้านการตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน งานให้ค าปรึกษา  พฒันาระบบงานตรวจสอบ  และระบบการปฏิบตังิาน
ด้านการเงินการบญัชี รวมถึงการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายนอก ซึง่ในการ ตรวจสอบเร่ืองใดๆ ผู้
ตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีตรวจสอบอย่างดีจงึจะสามารถตรวจสอบเร่ืองนัน้ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและสามารถเสนอผลการตรวจสอบได้ถกูต้อง ชดัเจน เป็นประโยชน์ตอ่หน่วยรับตรวจ ซึง่ในคูมื่อการ
ตรวจสอบเลม่นี ้ได้เสนอแนวทางการ ตรวจสอบสถานศกึษา  ซึง่ได้หลอมรวมเป็นแนวทางการตรวจสอบเป็น  
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3  กลุม่ด้วยกนั คือ การตรวจสอบเงินอดุหนนุตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี  การตรวจสอบการเงิน การบญัชี    
การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ พร้อม อธิบายกระบวนการด าเนินงานของเร่ืองท่ีตรวจให้เข้าใจพอสงัเขปซึง่
ปรากฏอยูใ่นบทตอ่ไป 
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บทที่  3 
 

การตรวจสอบเงนิอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 
กรอบแนวคิด 

 ตามท่ีสถานศกึษาได้รับงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ (Strategic  
Performance  Base  Budgeting  :  SPBB  )   ท าให้ได้รับการจดัสรรงบประมาณเป็นเงินก้อน 
(Block  grant)   ในลกัษณะของเงินอดุหนนุรายหวั   งบอดุหนนุทัว่ไป รายการเงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ย
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   และให้หนว่ยตรวจสอบภายในติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้
มัน่ใจวา่  การใช้จา่ยเงินอดุหนนุสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพทางการศกึษาอย่างแท้จริง   ดงันัน้
สถานศกึษาจงึต้องบริหารจดัการงบประมาณและทรัพยากรทัง้หมดท่ีได้รับ  ให้สง่ตอ่คณุภาพการจดั
การศกึษา  และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    กอปรกบั
การท่ีรัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาในทกุด้าน  ทัง้ด้านวิชาการ  
ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบคุคล  และด้านการบริหารทัว่ไป  ให้ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษา  ตามมาตรา  39  แหง่พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 ดงันัน้  เพ่ือให้การบริหารจดัการของสถานศกึษาบรรลเุปา้หมายพร้อมรับการกระจาย
อ านาจ  สถานศกึษาจงึต้องจดัให้มีการจดัการทางการเงินท่ีเข้มแข็ง  โดยจดัท าแผนปฏิบตัริาชการให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์ จดุเน้นของ สพฐ.  การควบคมุการใช้จา่ยเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน     
และจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ดงักลา่ว  หนว่ยตรวจสอบภายในจงึมีหน้าท่ีชว่ยเหลือ  สนบัสนนุ  โดยการสอบทานการปฏิบตังิาน
ตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี  เพ่ือลดความเส่ียง  พฒันา และปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานให้มี
ประสิทธิภาพ  บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมาย   โดยใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เงนิอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิาร 
 
 เพ่ือให้มัน่ใจวา่สถานศกึษาบริหารจดัการเงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาการเรียนการสอน และพฒันานกัเรียนให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2545 
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กระบวนการบริหารจัดการเงนิอุดหนุน 
 
 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบมีความชดัเจนตามกระบวนการตรวจสอบการบริหารจดัการเงินอดุหนนุ
คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จะต้องพิจารณารูปภาพดงันี ้

กระบวนการบริหารจัดการเงนิอุดหนุน

(Input)
เงนิอุดหนุน (BlockGrant)

(Process)
การด าเนินงาน 

(Output)
การจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ

 การจัดท าแผน  การควบคุมแผน

- ควบคมุการใช้จา่ยตามแผน

- ระบบการตรวจสอบและรายงาน- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- สอดคล้องกลยทุธ์

 
 
 เพ่ือให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอดุหนนุ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี  
ซึง่ปรากฏตาม  Flow   Chart  ดงันี ้
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A4 

Flow   Chart  การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 

 
  

 
 

         
         
         
         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2- A3           

A1 
 

การวางแผน 
การใช้จ่ายเงนิเงินงบประมาณ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน/ 
แหล่งเงนิงบประมาณ 

 

ประชุมชีแ้จง/แจ้งเวียนให้ครูในโรงเรียนทราบ
นโยบาย  กลยุทธ์ จุดเน้น  เพื่อวางแผน  

ด้านการพัฒนา การเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ตดิตาม/ ประเมินผล/ 
ตรวจสอบ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

1. แต่งตัง้กรรมการพิจารณา 
    จัดสรรงบประมาณตาม 
    โครงการ/กิจกรรม 
2. จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
3. ขอความเห็นอบจาก 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ 
    พืน้ฐาน 
4. ประกาศแจ้งเวียนให้ครู ทราบ 

ปฏิบัตติามแผนประจ าปี 
(การเบิก-จ่ายเงนิงบประมาณ) 

ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

ได้รับเงนิงบประมาณรายหัว
นักเรียน 

ข้อมูล 10 มิถุนายน 

ประกาศให้สาธารณชนทราบ 

ควบคุมการใช้จ่ายเงนิตามแผนฯ 

ไม่ใช่ 

ใช ่
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กรอบการตรวจสอบ 
 
 1.  ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี  
 2.  ขัน้ตอนการปฏิบตัิตามแผน 

3.  ขัน้ตอนผลการปฏิบตังิาน 
 
 ขัน้ตอนการจัดท าแผน 

  การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  เพ่ือให้การบริหารจดัการและการด าเนินงานภายใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  เป็นไปอยา่งทิศทางเดียวกนั และมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้    เป็นการ
สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีท่ีสถานศกึษาจดัท า สอดคล้องกบัเปา้หมายการ
จดัการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สาระส าคญัท่ีควรพิจารณา 
  1.   มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผน โดยมีครู  คณะกรรมการสถานศกึษาหรือ
บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ ผู้ปกครองนกัเรียน ผู้แทนองค์กรสว่นท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนด
แผนหรือให้แนวทางในการพฒันาโรงเรียน 
  2.   ทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน  เปา้หมายในการพฒันาคณุภาพการศกึษาไป
ในด้านใด   เป็นไปตามทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแผน  กลยทุธ์ จดุเน้น  การจดัการ
ศกึษา  ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ จดุเน้น ของ สพฐ./สพท.  
   3.  มีรายละเอียดแสดงแหลง่เงินท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผน   ไมว่า่จะเป็นเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจากอดุหนนุรายหวั หรือ เงินนอกงบประมาณท่ีโรงเรียนจดัหา หรือได้รับ
การสนบัสนนุทัง้จากภาครัฐและเอกชน 
  4.  งบเงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยรายหวัสว่นใหญ่น าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนโดยตรง   มากกว่าการบริหารจดัการทัว่ไป 
  5.  กิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานท่ีชดัเจนได้แก่  
วตัถปุระสงค์ของโครงท่ีระบเุปา้หมายผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้จากการด าเนินงาน  ตวัชีว้ดั
ความส าเร็จ  ระยะเวลา  จ านวนเงิน และแหลง่เงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นวา่
โรงเรียนมีเปา้หมายในการพฒันาคณุภาพการศกึษาไปในด้านใด  เป็นไปตามทิศทางการพฒันา
คณุภาพการศกึษาตามแผนกลยทุธ์หรือธรรมนญูของโรงเรียนและสอดคล้องกบันโยบาย จดุเน้นทัง้
ระดบั สพท. และสพฐ.หรือไม่   
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  6.   แผนปฏิบตัิการประจ าปีได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานหรือไม ่ มีร่องรอยการด าเนินงาน เชน่ รายงานการประชมุ ซึง่เป็นมติของท่ีประชมุ
คณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นนโยบาย  
  7.  แผนปฏิบตักิารประจ าปีท่ีผา่นความเห็นชอบแล้ว  ได้แจ้งให้ครู  และผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียได้ทราบ เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบตังิานหรือไม่ 
 
 ขัน้ตอนการปฏิบัตติามแผน   
  การปฏิบตังิานตามแผน   เป็นการสอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่า  กระบวนการปฏิบตัิตาม
แผนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินงานภายในระยะเวลาและภายใต้กรอบวงเงินทัง้หมดท่ี
สถานศกึษาได้รับ  ทัง้ยงัเป็นการการควบคมุการใช้จา่ยเงินตามแผน เพ่ือสอบทานการปฏิบตังิาน ให้
เปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานจริงกบัแผนปฏิบตังิานท่ีก าหนด โดยพิจารณาจาก  
  1.   เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้มีวิธีการควบคมุงบประมาณตาม
แผนปฏิบตักิารประจ าปีหรือไม ่ เชน่ บนัทกึควบคมุการใช้จา่ยเงินตามแผนท่ีสามารถควบคมุจ านวน
เงินท่ีได้รับจดัสรรเป็นรายโครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงินท่ีใช้จา่ย และยอดเงินคงเหลือตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท าให้ทราบผลการใช้จา่ยเงิน  สามารถตรวจสอบ  ติดตาม เร่งรัด   การใช้จา่ยเงิน
ให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตักิารได้ 
  2.  กิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผน  ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินก าหนด 
กรณีท่ียกเลิกกิจกรรมและโครงการ หรือเปล่ียนแปลงโครงการได้มีการขออนมุตัจิากผู้อ านวยการ
โรงเรียน และรายงานคณะกรรมการสถานศกึษาทราบหรือไม ่
  3.  บนัทึกขออนมุตักิารจา่ยเงินตามแผน  ได้ระบโุครงการ/กิจกรรม และจ านวนเงินท่ี
ชดัเจนเพ่ือประโยชน์ในการควบคมุและตดัจ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ 
  4.  การเบกิจา่ยเงินงบประมาณเป็นไปตามก าหนดหรือไม ่
  5.  ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งน้อยทกุภาคเรียน โดยจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานซึง่แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานแตล่ะงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีใช้
วา่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม ่ พร้อมระบปัุญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 
 ขัน้ตอนรายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผน 
  ผลการปฏิบตังิาน เป็นการสอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ผลการด าเนินงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์เปา้หมายตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี อยา่งมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอยา่ง
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คุ้มคา่ และเพ่ือทราบปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ปฏิบตังิานตอ่ไป   โดยพิจารณาจาก 
  1.  การรายงานผลการด าเนินงานแตล่ะงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณท่ีใช้ 
วา่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม ่ พร้อมปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ     
   2.  การปฏิบตังิานเป็นไปตามแผนก าหนด  ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานจริงกบั
แผนปฏิบตัริาชการท่ีก าหนด โดยพิจารณาจาก งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผน  บรรลุ
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  3.  การเบกิจา่ยเงินงบประมาณเป็นไปตามก าหนดหรือไม ่ กรณีท่ีมีการยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม  พิจารณาด้วยว่า ได้น างบประมาณไปใช้เพ่ือการใด 
  4.  ได้เผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์ แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปีของโรงเรียนให้ครู  บคุลากรภายในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชมุชนุ หรือสาธารณชนได้รับทราบ  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 
 
แนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ประเดน็การตรวจสอบย่อย  : 
 1.  ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

2.  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
3.  การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

ประเดน็การตรวจสอบ :   ประสิทธิภาพการบริหารการเงนิด้วยแผนปฏิบัตกิารของ                            
                                   สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์              :    เพื่อให้ม่ันใจว่าสถานศึกษามีการบริหารการเงนิตาม 
        แผนปฏิบัตกิารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นจากแผนปฏิบตักิารประจ าปี  เชน่  แผนปฏิบตักิารประจ าปีของ
โรงเรียน   ใช้เป็นปีการศกึษา  หรือปีงบประมาณ  การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน 
สอดคล้องกลยทุธ์ จดุเน้น ของ สพฐ. โดยพิจารณาจากเปา้หมายหลกัของสถานศกึษา และความ
สอดคล้องกบัคา่ใช้จา่ยท่ีก าหนดในแผนปฏิบตัิการประจ าปีวา่สง่ผลตอ่เปา้หมาย  ผลผลิตตาม 
กลยทุธ์ หรือไม ่ เพียงใด  แหลง่เงินงบประมาณจากแหลง่ใดบ้าง  และประมาณการอย่างไร   และ
โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกบัเปา้หมายการจดัการศกึษาหรือไม ่  
 2.  สอบถามผู้บริหาร และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องวา่ มีแนวทางหรือขัน้ตอนการจดัท าแผนฯ
อยา่งไร  ใครมีสว่นร่วมในการท าบ้าง  เชน่มีการแตง่ตัง้คณะท างานหรือไม ่ มีกรรมการสถานศกึษา
ท่ีมาจากบคุคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการพิจารณาก าหนดแผนด้วยหรือไม ่ มีการประชมุการจดัท า
แผน และขอดรู่องรอยการด าเนินงาน เชน่รายงานการประชมุ   

 3.  ตรวจสอบการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตักิารประจ าปีของคณะกรรมการสถานศกึษา
และประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ  โดย 
  3.1  สอบถามผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องวา่มีแนวทางในการจดัท าแผนอยา่งไร 
  3.2  มีการเสนอแผนปฏิบตักิารให้คณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเห็นชอบหรือไม่ 
  3.3  มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนปฏิบตัิการให้ผู้ เก่ียวข้องทราบหรือไมโ่ดย 
วิธีการใด 
  3.4  ตรวจสอบรายงานการประชมุ การจดัท าแผน และบนัทกึความเห็นชอบ เอกสาร
หลกัฐานการแจ้งแผนท่ีได้รับการอนมุตัใิห้ผู้ เก่ียวข้องทราบ พร้อมทัง้ประกาศเผยแพร่แผน 
  3.5  ตรวจสอบประเภทของเงินท่ีระบใุนแผนปฏิบตัิการว่าครอบคลมุทกุประเภท 
ท่ีสถานศกึษามีอยูห่รือไม่ 

ประเดน็ย่อยที่  1   ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค์    1.  เพื่อให้ม่ันใจว่าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีสถานศึกษาก าหนด           
                         กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 
    2.  เพื่อให้ม่ันใจว่าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษามี 
                          ความโปร่งใส 
    3.  เพื่อให้ม่ันใจว่าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีสามารถใช้ในการ 
                         ควบคุมการใช้จ่ายเงนิได้ 
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  3.6 ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตักิารระบปุระเภทเงินท่ีใช้  จ านวนเงิน  
ระยะเวลาด าเนินการครบถ้วนทกุโครงการ/กิจกรรมหรือไม ่

 4.  ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ  เปรียบเทียบแผนกลยทุธ์ ว่ามีความสอดคล้อง
หรือไม ่  และโครงการ/กิจกรรมในแผน ระบปุระเภทเงินท่ีใช้  จ านวนเงิน และระยะเวลาด าเนินการ
ควบคมุครบถ้วนทกุโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีหรือไม ่ อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.   ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมท่ีถึงก าหนดต้องด าเนินการ  ณ  วนัท่ีเข้าตรวจสอบมี
จ านวนเทา่ใด   โครงการท่ีถึงก าหนดแตไ่มด่ าเนินการจ านวนเทา่ใด   
 2.  สุม่ตรวจโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ณ วนัเข้าตรวจ  โดยตรวจวิเคราะห์
จากกิจกรรมท่ีท าของแตล่ะโครงการ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ววา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
จ านวนก่ีโครงการ  และไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ก่ีโครงการ/กิจกรรม 
 3.  ตรวจสอบระยะเวลาด าเนินและวงเงินท่ีใช้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะโครงการ/
กิจกรรมหรือไม ่ โดยตรวจสอบจากหลกัฐานการจา่ยของโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการแล้ว 
(สุม่ตรวจตามความเหมาะสม)  และ ตรวจสอบสาเหตแุละจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา  หรือวงเงินท่ีก าหนด   
 4.   ตรวจสอบวิธีการควบคมุการใช้จา่ยเงินให้เป็นไปตามแผนฯ  วา่มีการควบคมุหรือไม ่ 
อยา่งไร   เชน่  
  -   เอกสาร หรือทะเบียนคมุ จ านวนเงินรับ- จา่ย และเงินคงเหลือของแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม  
  -  หลกัฐานการอนมุตัเิบกิจา่ยเงินทกุครัง้ และระบชุดัเจนวา่เบกิจา่ยเงินจากโครงการ/
กิจกรรมใด  จ านวนเงินเทา่ใด   

ประเดน็ย่อยที่  2     การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค์  1.    เพื่อให้ม่ันใจว่าสถานศึกษามีการด าเนินงาน                          
                            ตามโครงการ/กิจกรรม 
                           ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ 
    2.    เพื่อทราบว่าสถานศึกษามีการใช้จ่ายเงนิเพื่อพัฒนาการ  
                           เรียนการสอน 
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 5.  พิจารณาวงเงินท่ีจดัสรร  โรงเรียนมุง่เน้นด้านการจดัการเรียนการสอน หรือด้าน 
อ่ืน ๆ  ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการเรียนการสอน    เชน่โครงการเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกบักลยทุธ์  นโยบายการจดัการศกึษา เป็นสดัสว่นร้อยละเท่าไหร่ของงบประมาณเงินตาม
แผนฯ   การบริหารจดัการทัว่ไป  เชน่  คา่วสัดสุ านกังาน  คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  และคา่ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี  เป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ไหร่ของงบประมาณเงินตามแผนฯ   ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกนั
ทัง้ 2  ด้าน  โรงเรียนควรเน้นด้านการจดัการเรียนการสอนเป็นสดัส่วนร้อยละท่ีสงูกว่าด้านบริหาร
จดัการ  หากโรงเรียนใดเน้นด้านบริหารจดัการทัว่ไปสงูกวา่  ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาสาเหตขุอง
การใช้จา่ยเงิน เพราะจะมีผลกระทบตอ่การจดัการเรียนการสอน หรืออาจต้องน าเสนอส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา  เพ่ือหาแนวทางชว่ยเหลือ  หรือของบประมาณส าหรับคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   
 6.  ในกรณีท่ีสถานศกึษาไมไ่ด้จดัท าแผนให้ตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายเงินของกิจการ 
ตา่ง ๆ ของสถานศกึษา วา่มีการใช้จา่ยเงินเพ่ือการจดัการเรียนการสอนโดยตรงเป็นสดัสว่นเทา่ใด 
เม่ือเทียบกบัการใช้จา่ยเพ่ือการบริหาร   หากการใช้จา่ยได้จา่ยเพ่ือช่วยเสริมให้กิจกรรมในแผนบรรลุ
วตัถปุระสงค์ให้เสนอแนะและตดิตามการด าเนินงานของสถานศกึษาในคราวตอ่ไปโดยให้ระบไุวใ้น
แผนของสถานศกึษาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการตรวจสอบ 

 1.  ตรวจสอบวา่สถานศกึษาได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบตังิานและผลการใช้จา่ยเงิน
หรือไม ่ หากได้ด าเนินการได้สง่ใครบ้างและเม่ือใด  และหากไมไ่ด้รายงานให้สอบถามผู้บริหารว่าได้
มีการติดตามผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมโดยวิธีใด  พร้อมเสนอแนะให้สถานศกึษาจดัท า
รายงานสง่ตามก าหนดเวลาท่ี  สพท.ก าหนด  (โดย สพฐ.ก าหนดแนวทางให้สถานศกึษารายงานทกุ
ไตรมาส ) 

ประเดน็ย่อยที่     3   การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค์  1.  เพื่อให้ม่ันใจว่า สถานศึกษามีการตดิตามการด าเนินงาน 
                            ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  
          2.  เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/ งาน/โครงการ   
                            บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด  
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 2.  ตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงานแตล่ะโครงการ/กิจกรรม  และตรวจสอบ
งบประมาณ     ท่ีใช้วา่ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม ่ พร้อมปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการ 
 3.  ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานจริงกบัแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนด  วา่ผลการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามก าหนดหรือไม่  
 

 
เคร่ืองมือ/กระดาษท าการ
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กระดาษท าการตรวจสอบเงนิอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
โรงเรียน……………………….........อ าเภอ.................................  สังกัด .............................. 

เพียง ณ วนัท่ี................................................................ 
ประเภทโรงเรียน    □ โรงเรียนในฝัน     □ โรงเรียน SBM     □ โรงเรียนปกต ิขนาด............. 

_________________________________________________________________________________ 
ประเดน็การตรวจสอบ 1    ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

วัตถุประสงค์               1.   เพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนปฏิบตักิารประจ าปีสถานศกึษาก าหนดกิจกรรม 
                                          สอดคล้องกบัเปา้หมายการจดัการศกึษา 
          2.   เพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนปฏิบตักิารประจ าปีของสถานศกึษามีความโปร่งใส 
               3.   เพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนปฏิบตักิารประจ าปีสามารถใช้ในการควบคมุ 
                                          การใช้จา่ยเงินได้ 

 
ประเดน็
ยอ่ย 

 
รายการและรายการตรวจสอบ 

มี/
สอด
คล้อง
/ใช ่

ไมมี่/ 
ไมส่อด 
คล้อง/
ไมใ่ช ่

 
บนัทกึเพิ่มเตมิ 

1.โรงเรียน
จดัท า
แผนการ
ปฏิบตังิาน
ประจ าปี 
และก าหนด
โครงการ/
กิจกรรม
สอดคล้อง
กบั
เปา้หมาย
การจดั
การศกึษา 

 

1.โรงเรียนมีการจดัท าแผน 
การปฏิบตังิานประจ าปี    

    ตามปีการศกึษา   

    ตามปีงบประมาณ 
 
2. หากไมมี่จดัท าแผนฯ โรงเรียน 
มีวิธีการควบคมุการใช้จ่ายเงิน 
 
3. งบประมาณท่ีใช้ในการจดัท า
แผนมาจาก   

    เงินอดุหนนุ    

    เงินรายได้สถานศกึษา 

     เงินอ่ืนๆ.................... 

  สาเหตทุี่ไมท่ าแผนฯ      
O บคุลากรไมม่ีความรู้ความเข้าใจในการ
จดัท าแผน    
O บคุลากรไมเ่พียงพอ   
O ได้รับงบประมาณจ านวนน้อยไม่
จ าเป็นต้องจดัท า     O บคุลากรไมเ่ห็น
ความส าคญัฯ 
กรณีไมท่ าแผนมีการบริหารเงินอยา่งไร   
O กนัเงินอดุหนนุสว่นหนึง่เป็นคา่ใช้จา่ย
ของงานประจ า สว่นท่ีเหลอืจดัสรรให้แก่
กลุม่ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  
O ให้ทกุกลุม่งานเสนอโครงการหรือ
กิจกรรม  
แล้วจดัสรรให้แตล่ะกลุม่งาน   
O ฝ่ายบริหารก าหนดรายการใช้จ่ายเงิน

อดุหนนุ 
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ประเดน็
ยอ่ย 

 
รายการและผลการตรวจสอบ 

มี/
สอด
คล้อง
/ใช ่

ไมมี่/ 
ไมส่อด 
คล้อง/
ไมใ่ช ่

 
บนัทกึเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การ
จดัท า
แผนการ
ปฏิบตังิาน
ประจ าปีมี
ความ
โปร่งใส 

4.  ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัท าแผน 
มาจาก 

    10  มิถนุายน    

    ข้อเสนอแนะจาก  สมศ. 

    แผนพฒันาการศกึษา/กลยทุธ์ 

    ประเมินความเส่ียง 

5.  โครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนด 
ตามแผนมีความสอดคล้องกบั 
แผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันา
การศกึษา 

6.  เงินอดุหนนุตามแผนฯพฒันา 
ด้านการเรียนการสอนสงูกวา่หรือ 
ต ่ากว่าด้านบริหารจดัการ 

     สงูกวา่ด้านบริหาร   

     ต ่ากวา่ด้านบริหารจดัการ 

7.  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาแผนฯ และโรงเรียนมีการ
จดัท ารายงานการประชมุท่ีมีวาระ
การพิจารณาแผนการปฏิบตัิงาน 
 -  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะพิจารณาแผน 
 -  รายงานการประชมุพิจารณา
แผนฯ 

  
 

 

 

 

 
หากไมส่อดคล้อง เนื่องจาก
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
....................................................... 

สงูกวา่ร้อยละ......................................... 
ต ่ากวา่ร้อยละ......................................... 
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ประเดน็ยอ่ย 

 
รายการและผลการตรวจสอบ 

มี/
สอด
คล้อง
/ใช ่

ไมมี่/ 
ไมส่อด 
คล้อง/
ไมใ่ช ่

 
บนัทกึเพิ่มเตมิ 

 

 
 

8. มีคณะกรรมการสถานศกึษา
ท่ีมาจากบคุคลภายนอกเข้าร่วม
ประชมุพิจารณาแผนการ
ปฏิบตังิานประจ าปี 
9.  คณะกรรมการสถานศกึษาได้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบตังิานประจ าปี ของโรงเรียน 
10.  มีการเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์  
แผนการปฏิบตังิานประจ าปีให้แก่
ครู-บคุลากรในโรงเรียนได้รับทราบ 
 
11.มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
แผนการปฏิบตังิานประจ าปีให้
ผู้ปกครอง ชมุชนหรือสาธารณชน
ทัว่ไปทราบ 
 

   
 
 
 
หากไมเ่ห็นชอบ(ระบคุวามเห็นที่ไม่
เห็นชอบ)............................................... 
..............................................................
............................................................. 

หากมี โดยวิธีใด 
 O แจ้งในการประชมุครูในวนัเปิดภาคเรียน 
 O แจ้งในท่ีประชมุระดบัหวัหน้ากลุม่/งาน
ตา่ง ๆ 
 O แจ้งเป็นหนงัสอืเวียนให้ครู-บคุลากรทกุ
คน 
หากมี โดยวิธีใด  
O ลงใน website ของโรงเรียน  
O แจ้งในท่ีประชมุสมาคมผู้ปกครอง     
O เอกสารหรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ 

ข้อสงัเกตอ่ืน ๆ.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ประเดน็การตรวจสอบ 2    การด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
วัตถุประสงค์        1.    เพ่ือให้มัน่ใจวา่สถานศกึษามีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
                                    ท่ีก าหนดไว้ ในแผนปฏิบตัิการ 
     2.   เพ่ือทราบวา่สถานศกึษามีการใช้จา่ยเงินเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

 
ประเดน็ยอ่ย 

 
รายการและผลการตรวจสอบ 

มี/
สอด
คล้อง
/ใช ่

ไมมี่/ 
ไมส่อด 
คล้อง/
ไมใ่ช ่

 
บนัทกึเพิ่มเตมิ 

1.โรงเรียนมี
กิจกรรมการ
ควบคมุการใช้
จา่ยเงินตาม
แผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โรงเรียนได้
ด าเนินการตาม
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ก าหนดในแผน 
 
 
 
 

1.โรงเรียนมีการควบคมุการใช้
จา่ยเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตังิานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โครงการ/กิจกรรมท่ีระบใุน
แผนฯ ได้ด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ 

3.โครงการท่ีสุม่ตรวจสามารถ
ใช้จา่ยเงินภายในเวลา และ
วงเงินท่ีก าหนด 
 

  
 

หากมี โดยวิธีใด 
O มีบนัทกึขออนมุตัิเบิกจ่ายเงินที่ระบกิุจกรรม/   
     โครงการ จ านวนเงิน ประเภท 
O มีเอกสารหรือทะเบียนคมุจ านวนเงินรับ และ 
     เงินคงเหลอืของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 
O อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………  
หากไมค่วบคมุ  เนื่องจาก 
O  จดัท าแผนฯเพื่อให้กลุม่ตา่งๆ มีกิจกรรม/ 
    โครงการรองรับการจดัสรรเงินแตก่ารใช้จ่ายจริง 
    เป็นการใช้จา่ยตามความจ าเป็นเหมาะสม 
O ขาดการควบคมุ ดแูลให้เป็นไปตามระบบ 
    การควบคมุทีก่ าหนด 
O ไมเ่ห็นความส าคญัในการน าแผนฯ มาใช้ 
    ประโยชน์ 

O ตรงวตัถปุระสงค์   จ านวน..........โครงการ 
O ไมต่รงวตัถปุระสงค์  จ านวน.........โครงการ 

 
-ระยะเวลาและวงเงินตรงตามแผนจ านวน.......... 
-ระยะเวลาและวงเงินไม่ตรงตามแผนจ านวน....... 
หากไมต่รงทัง้ระยะเวลาและวงเงินมีวิธีการอย่างไร 
O  มีการขออนมุตัิยกเลกิ/เปลีย่นแปลง 

O ไมไ่ด้ขออนมุตัิ  เนื่องจาก........................ 
O  ขออนมุตัิบางโครงการ/กิจกรรม 
O ได้รับความชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
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ประเดน็การตรวจสอบ 3  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
วัตถุประสงค์    1.    เพ่ือให้มัน่ใจวา่ สถานศกึษามีการติดตามการด าเนินงาน 
                                 ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  

2.  เพ่ือให้ทราบวา่ผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/ งาน/โครงการ บรรลผุลตาม  
    วตัถปุระสงค์หรือเปาหมายท่ีก าหนด  

 
 
ประเดน็ยอ่ย 

 
รายการและผลการตรวจสอบ 

มี/
สอด
คล้อง
/ใช ่

ไมมี่/ 
ไมส่อด 
คล้อง/
ไมใ่ช ่

 
บนัทกึเพิ่มเตมิ 

1. การตดิตาม
ผลด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 

 
 

1.  สถานศกึษาได้จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 
 มีการจดัท ารายงานดงันี ้
1.1 ผลการปฏิบตังิาน โดย 

    ผู้ รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม  รายงานเม่ือสิน้สดุ
โครงการ 

    รายงานเป็นรูปเลม่ 

     ไมแ่ยก 
 
2. สถานศกึษาจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 

    สง่ สพท. 

    สง่กลุม่เครือขา่ย 

   
 
 
หากไมจ่ดัท ารายงาน  แตม่ีการตดิตามผล 
โดยวิธีใด 
O สอบถามจากผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
O ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน 
O อื่น ๆ.............................................. 
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แบบเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงนิตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
เพียง  ณ  วนัท่ี................................................... 

โรงเรียน............................................................................... 
วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ..............  จ านวนเงิน...........................บาท 

 
ล าดั
บท่ี 

รายการจ่าย/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินท่ีใช้
พฒันาการเรียน

การสอน 

จ านวนเงินท่ีใช้
ด้านบริหาร
จดัการ 

หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
หมายเหตุ  - ด้านพฒันาการเรียนการสอน เช่น คา่วสัดกุารศกึษา คา่หนงัสอืแบบเรียน คูม่ือครู คา่จ้างครู  คชจ.ในการอบรม 
                    และพฒันาครู  พานกัเรียนไปแหลง่เรียนรู้  พฒันาวชิาการ   

  -   ด้านบริหารจดัการ เช่น คา่ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุคา่สาธารณปูโภค คา่ครุภณัฑ์ คา่ก่อสร้างปรับปรุงตอ่เติม 
      คา่วสัดสุ านกังาน 

         สรุป   
               1.   พฒันาการเรียนการสอนรวมจ านวนเงิน..............................บาท    ร้อยละ............................. 
               2.   ด้านบริหารจดัการรวมจ านวนเงิน.......................................บาท    ร้อยละ............................ 

          ด้านพฒันาการเรียนการสอนสงูกวา่ด้านบริหารจดัการ 

         ด้านพฒันาการเรียนการสอนต ่ากวา่ด้านบริหารจดัการ
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บทที่  4 
 

การตรวจสอบการเงนิการบัญชี 
 
กรอบแนวคิด 
  
 การบริหารงานในปัจจบุนัของหนว่ยงานทางการศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โรงเรียน และ
หนว่ยงานท่ีควบคมุดแูลโรงเรียนมีความเก่ียวข้องกบัเงินนอกงบประมาณไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่เงิน
งบประมาณ  และนบัวนัจะยิ่งมีมากขึน้  หากนโยบายกระจายอ านาจทางการบริหารได้ผลโดยปกติ
แล้ว การบริหารเงินงบประมาณจะมีขัน้ตอนการดแูล หรือตรวจสอบหลายขัน้ตอน จนกวา่จะเบิกเงิน
จากคลงัออกมาได้ แตส่ าหรับเงินนอกงบประมาณนัน้อ านาจเกือบทัง้หมดจะอยูท่ี่ผู้บริหารสงูสดุของ
หนว่ยงาน ทัง้อ านาจการใช้จ่ายผกูพนั หรือการเบกิจ่าย  โดยไมมี่ผู้ใดมาคอยชว่ยเหลือตรวจสอบ
ระหวา่งด าเนินการ   
 การปฏิรูปการศกึษาท าให้สถานศกึษามีความอิสระในการบริหารการจดัการศกึษาเพิ่มขึน้  
รวมทัง้ท่ีเป็นเงินงบประมาณ  เป็นเงินนอกงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศกึษา ในจ านวนท่ีน่าจะ
เพียงพอตอ่การน าไปใช้ในการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ อยา่งไรก็ดี ความมีอิสระและความคล่องตวั
ในการบริหารงานและบริหารการเงินดงักล่าวย่อมท าให้สถานศกึษาต้องมีความรับผิดชอบในทกุด้าน
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ต้องมีข้อมลูรายงานทางการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
สถานศกึษาท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วน และทนัเวลา ส าหรับให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
หนว่ยงานภายนอกน าไปใช้ในการตรวจสอบ และตดิตามประเมินผลการด าเนินงานในด้านตา่ง  ๆ    
 กิจกรรมทางการเงิน การบญัชี  เป็นหวัใจส าคญัของทกุหนว่ยงาน  ไมว่า่จะเป็นหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก เป็นหนว่ยงานเอกชน หรือหนว่ยงานภาครัฐ และกิจกรรมดงักลา่วจะมี
ความยุง่ยากสลบัซบัซ้อนตามขนาดของหนว่ยงาน  เน่ืองจากหนว่ยงานขนาดใหญ่ยอ่มมีกิจกรรมท่ี
ต้องด าเนินการในหลายลกัษณะและใช้จา่ยเงินในปริมาณมากกวา่หนว่ยงานขนาดเล็ก และภายใต้
ความสลบัซบัซ้อนนัน้ หากระบบการควบคมุไมเ่พียงพอ  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย    ความ
สิน้เปลืองสญูเปล่า รวมทัง้การทจุริตร่ัวไหลยอ่มมีสงู 
 สถานศกึษาท่ีมีระบบการคมุทางการเงินท่ีดี  มีความรัดกมุ จะสง่ผลให้มีข้อมลูทางการเงิน
ท่ีถกูต้อง มีความนา่เช่ือถือ ซึ่งจะเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่การบริหารงานขอสถานศกึษา โดย
ลกัษณะท่ีบง่บอกถึงระบบการควบคมุท่ีดี คือสถานศกึษาต้องมีระบบการรับจ่ายเงิน การควบคมุดแูล
และเก็บรักษาเงินท่ีรัดกมุ  ถกูต้อง  ปลอดภยั  ปอ้งกนัความเสียหาย หรือการสญูหายได้ 



 

 

31 

 ระบบท่ีใช้ในการควบคมุการเงินของสถานศกึษาตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

มี 2  ระบบ ได้แก่ ระบบบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย พศศศ 2515  และระบบการควบคมุการเงินของ
หนว่ยงานย่อย พศศศ 2544  ซึง่ไมว่า่สถานศกึษาจะควบคมุโดยระบบใดจะต้องสามารถควบคมุเงินใน
ความรับผิดชอบให้มีอยู่ครบถ้วน ปลอดภยั และแสดงสถานะการเงินได้ถกูต้อง  โดยจะต้องมีการ
ปฏิบตังิานทางด้านการเงินท่ีถกูต้องตามระเบียบก าหนด 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบการเงนิการบัญชี 
 
 1.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานการเงินถกูต้องตามระเบียบท่ีก าหนด 
 2.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานบญัชีถกูต้องตามคูมื่อการบญัชีท่ีก าหนด 
 
กระบวนการทางการเงนิ 
 
 1.  ขัน้ตอนการปฏิบตังิานการเงินโรงเรียน มี  6  ขัน้ตอน  ตามรูปภาพดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบัต ิ

5.  การรายงาน 3.  การเก็บรักษาเงนิ 

6.  การเก็บเอกสาร 

1.  การรับ-จ่าย 

4.  การตรวจสอบ 2.การน าฝาก/การน าส่ง 
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-   เงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (รายหวันกัเรียน) 
-   เงินอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานนกัเรียนยากจน 
-   เงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยนกัเรียนกินนอน(ถ้าม)ี 
-   เงินอดุหนนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคณุภาพ 
 
 
 

 2.  เงินท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของโรงเรียน  แสดงตาม  Flow Chart   ดงันี ้
Flow Chart   แสดงรายการเงนิท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                              

                                                                                                           
 
                                              

  
                                              
 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

 

เงนิที่โรงเรียนได้รับ 

เงนินอกงบประมาณ เงนิรายได้แผ่นดนิ 

เงนิอุดหนุนทั่วไป -  เ งินอดุหนนุทัว่ไปท่ีเหลอืจ่ายเกิน    
     2 ปี งบประมาณ 
-  ดอกเบีย้เงินอดุหนนุทัว่ไป 
-  รายได้จากการขายครุภณัฑ์ช ารุดที่ 
   ได้มาจากเงินงบประมาณ 
-  รายได้จากการขายอาคารรือ้ถอน 
    อาคารเรียน/อาคารประกอบท่ี 
    ได้มาจากเงินงบประมาณ 
-  คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
 

-  เงินบริจาค  (มวีตัถปุระสงค์ และไมม่ีวตัถปุระสงค์) 
-  เงินอาหารกลางวนัท่ีรับจาก  อศบศตศ 
-  เงินระดมทรัพยากรตา่ง ๆ 
-  เงินรายได้ตาม มาตรา 59 แหง่ พศรศบศ การศกึษาแหง่ชาติ พศศศ 2542 
-  รายได้จากการขายครุภณัฑ์ช ารุดที่ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ 
 
 
 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 

-   เงินประกนัสงัคม 
-   เงินภาษี  หกั ณ ที่จา่ย 
 

เงนิฝากส่วนราชการผู้เบิก 

เงินอ่ืน  ๆ 

-   เงินยวุกาชาด 
-   เงินลกูสอื 
-   เงินเนตรนารี 
     ฯลฯ 
 
 

เงนิรับฝาก 

-  เงินมดัจ าประกนัสญัญา 
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แนวทางการตรวจสอบการเงนิการบัญชี 
 

 การตรวจสอบการเงินการบญัชี  เป็นการตรวจสอบมุง่ท่ีจะพิสจูน์ความนา่เช่ือถือของข้อมลู
ทางการเงินการบญัชีว่า  รายการท่ีบนัทกึและรายงานท่ีปรากฏ   ครบถ้วน   สมเหตสุมผล และมี
ความถกูต้องเท่ียงตรง  และยงัเป็นการท าให้มัน่ใจว่า  การควบคมุท่ีก าหนด เชน่ ระบบการควบคมุ
การเบกิจ่ายเงิน  ระบบควบคมุการรับจา่ย  ระบบการควบคมุการน าสง่/น าผากและการเก็บรักษาเงิน
ฯลฯ  มีความเพียงพอเหมาะสมท่ีจะท าให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพ  ถกูต้องตามระเบียบก าหนด 
และสามารถปอ้งกนัการทจุริตได้   
 งานการเงนิ  ให้พิจารณาในประเดน็ดงันี ้
  1.  ความถกูต้องครบถ้วนของตวัเงิน ให้ตรวจสอบ  
   (1) จ านวนเงินสดคงเหลือตรวจนบัได้ถกูต้องครบถ้วน ตรงกบั รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนั และสมดุเงินสด (ถ้ามี)  
   (2) จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมดุคูฝ่ากธนาคารถกูต้อง ครบถ้วน ตรงกบั
รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั และสมดุเงินสด (ถ้ามี)  
   (3) จ านวนเงินฝาก สพท. คงเหลือตามสมดุคูฝ่ากถกูต้องครบถ้วน ตรงกบัรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวนั และสมดุเงินสด (ถ้ามี)  
  2.  การรับจา่ยเงินถกูต้อง ให้สอบทานรายการดงันี ้
   (1) การรับเงินถกูต้องครบถ้วน พิจารณาจากจ านวนเงินและ รายการท่ีสถานศกึษา
บนัทกึรับในสมดุเงิน หรือทะเบียน ถกูต้องตรงกบั หลกัฐานการรับ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน รายงาน
ธนาคาร (Bank Statement) ฯลฯ  
   (2) การจา่ยเงินถกูต้องครบถ้วน พิจารณาจากรายการท่ีบนัทกึ จา่ย ทัง้ในสว่นของ
จ านวนเงิน และรายละเอียด ถกูต้องครบถ้วนและตรงกบั หลกัฐานการจา่ยเงิน  
   (3) จดัให้มีการตรวจสอบการรับจา่ยเงินประจ าวนัตามระเบียบ การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินสง่คลงัในหน้าท่ีของอ าเภอและก่ิ งอ าเภอ พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิ่ มเตมิ ข้อ 20 และ
37 และผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ปฏิบตัิ หน้าท่ีโดยเคร่งครัด  
  3.  การเก็บรักษาเงิน ให้พิจารณาประเภท จ านวนเงิน และ ระยะเวลาในการเก็บรักษา
เงินแตล่ะประเภทเป็นตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
  4.  ความถกูต้องของหลกัฐานการจา่ย เป็นการตรวจสอบหลกัฐาน การจา่ยเงินวา่ การ
เบกิจา่ยถกูต้องตามระเบียบก าหนด  
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 งานบัญชี   พิจารณาในประเดน็  
  1.  ความถกูต้องครบถ้วนในการจดัท าเอกสารหลกัฐานและการบนัทึกรายการทางบญัชี 
   (1)  สถานศกึษาท่ีใช้ระบบบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย พศศศ 2515 ให้ตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีได้แก่  สมดุเงินสด  ทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงิน  ทะเบียนและบญัชียอ่ยแยก
ตามประเภทเงิน เป็นต้น 
   (2)  สถานศกึษาท่ีใช้ระบบการควบคมุการเงินของหนว่ยงานยอ่ย พศศศ 2544 ให้
ตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีได้แก่  ทะเบียนและบญัชีย่อยแยกตามประเภทเงิน 
  2.  การจดัท ารายงาน  พิจารณาจากการจดัท ารายการทางการเงิน และรายละเอียด
ประกอบรายงานครบถ้วนถกูต้องตรงกบับญัชี โดยจดัท า เป็นปัจจบุนั  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ประเดน็การตรวจสอบการเงิน และบญัชี  ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบดงันี ้

1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ   
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
3. การตรวจสอบการรับเงิน 
4. การตรวจสอบการจ่ายเงิน 
5. การตรวจสอบการรับจา่ยเงินอดุหนนุทัว่ไป 
6. การตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวนั 
7. การตรวจสอบการรับและน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิ 
8. การตรวจสอบการจดัท ารายงาน 
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วิธีการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบเงินคงเหลือ  เป็นการตรวจสอบตวัเงินสดท่ีมี   เงินฝากธนาคาร ลกูหนีเ้งินยืม 
และเงินฝากสว่นราชการผู้ เบิกของโรงเรียนวา่ถกูต้องตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัหรือไม ่ 
พร้อมทัง้สอบยนัยอดกบัธนาคาร และส่วนราชการผู้ เบิกว่า มีเงินฝากอยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวนั  โดยขัน้ตอนการตรวจสอบแยกตามประเภทเงิน ดงันี  ้
  1.  การตรวจนับเงนิสดคงเหลือ  วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้มัน่ใจวา่เงินสดท่ีตรวจนบั 
ถกูต้องตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
   1)  ตรวจนบัตวัเงินสด  และบนัทกึไว้ในกระดาษท าการใบตรวจนบัเงินคงเหลือ 
   2)  เปรียบเทียบเงินสดท่ีตรวจนบัได้กบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั แล้วบนัทึกผล
การเปรียบเทียบไว้ในใบตรวจนบัเงินคงเหลือแล้วให้หวัหน้าสถานศกึษาลงลายมือช่ือรับรอง 
   3)  เปรียบเทียบเงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัวา่ตรงกบัจ านวน
เงินคงเหลือในทะเบียนคมุเงินท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะประเภท    

  2.   การตรวจสอบเงนิฝากธนาคาร  วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจวา่ เงินฝากธนาคาร
คงเหลือถกูต้องตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
   1)   เปรียบเทียบสมดุคูฝ่ากธนาคารและทะเบียนคมุเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวนักบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัวา่ตรงกนัหรือไม ่และให้บนัทกึผลการเปรียบเทียบไว้ในใบ
ตรวจนบัเงินคงเหลือ เพ่ือให้หวัหน้าสถานศกึษารับรอง 
   2)   ตรวจสอบความถกูต้องของสมดุคูฝ่ากธนาคาร และทะเบียนคมุเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวนั  โดย 
    -  กรณีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และประจ า   ให้โรงเรียนประสานกบั
ธนาคารเพ่ือด าเนินการขอหนงัสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทกุบญัชี  ณ วนัท่ีตดัยอด 
(วนัท าการก่อนวนัเข้าตรวจสอบ) และให้สถานศกึษาน าสมดุคูฝ่ากไปปรับยอดให้เป็นปัจจบุนัแล้ว
ตรวจสอบสมดุคูฝ่ากธนาคารกบัทะเบียนคมุเงินท่ีเก่ียวข้อง เปรียบเทียบรายการฝากและถอนเงินใน

 ประเดน็การตรวจสอบ  :    การตรวจสอบเงนิคงเหลือ  

 วัตถุประสงค์  :    เพื่อให้ม่ันใจว่าเงนิสด เงินฝากธนาคาร  เงนิยืมราชการ และเงนิ 
                        ฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ ถูกต้องตรงกับรายงาน 
                        เงนิคงเหลือประจ าวัน 
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สมดุคูฝ่ากธนาคาร กบั รายการฝาก และถอนเงินท่ีปรากฏในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณแตล่ะ
ประเภทท่ีเก่ียวข้อง และเปรียบเทียบหนงัสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารกบัสมดุคูฝ่ากธนาคารและ
ทะเบียนวา่ถกูต้องตรงกนัหรือไม ่  
    -  กรณีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  ให้โรงเรียนประสานกบัธนาคาร
เพ่ือขอหนงัสือรับรองยอด เงินฝากธนาคาร ณ  วนัตดัยอด (วนัท าการก่อนวนัเข้าตรวจสอบ)  และขอ
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank  Statement)  ตัง้แตว่นัท่ีตดัยอด ย้อนถึงวนัท่ี  1 ของเดือนท่ีเข้า
ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบความถกูต้องของจ านวนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั โดย
ตรวจสอบการควบคมุการใช้เช็ค  ได้แก่  ช่ือผู้ รับเช็ค  วนัท่ีเขียนเช็ค  จ านวนเงินคงเหลือก่อนและหลงั
การเขียนเช็ค  ลายมือช่ือผู้ รับเช็คพร้อมวนัท่ี  กรณีมีการยกเลิกเช็ค มีตวัเช็คติดกบัต้นชัว้เช็คและขีด
ฆา่หรือไม ่ นอกจากนีย้งัต้องตรวจสอบการจดัท าทะเบียนคมุเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 
ถกูต้องและมีตวัเงินอยูจ่ริง เพ่ือแสดงรายการเคล่ือนไหวของเงินฝากธนาคาร และจดัท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ าทกุเดือนหรือไม่ 
   3)  ตรวจสอบเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนักบัรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนัและเปรียบเทียบกบัทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
   4)  ตรวจสอบเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์คงเหลือกบัรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนัเปรียบเทียบกบัทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
  3.  ตรวจสอบลูกหนีเ้งนิยืม   วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจวา่  การจา่ยเงินยืมราชการ
ถกูต้องตามระเบียบท่ีก าหนด เชน่ลกูหนีค้้างช าระนาน   วนัครบก าหนด   ความสมบรูณ์ของสญัญา  
กรณีลกูหนีส้ง่คืนใบส าคญั/เงินสด  ให้ตรวจสอบรายละเอียดบนัทึกการสง่ใช้เงินยืม  และตรวจ
หลกัฐานการสง่ใช้เงินยืม 
  4.  การตรวจสอบเงนิฝากส่วนราชการผู้เบิก   วตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจวา่เงินฝาก
สว่นราชการผู้ เบกิคงเหลือถกูต้องตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
   เงินฝากสว่นราชการผู้ เบิกเป็นเงินนอกงบประมาณซึง่ต้องจา่ยคืนเม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลา เชน่ เงินประกนัสญัญา ฯลฯ  การรับ  การน าฝาก และเบิกถอนจะบนัทึกในสมดุคูฝ่ากสว่น
ราชการผู้ เบิกและทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก 
   1)   ตรวจเก็บข้อมลูการน าฝาก จากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาวา่สถานศกึษามี
เงินฝากอยูจ่ านวนเท่าใดเพ่ือน าไปสอบยนัยอดกบัยอดเงินฝากสว่นราชการผู้ เบกิในสมดุคูฝ่ากสว่น
ราชการผู้ เบิก 
   2)   ตรวจสอบสมดุคูฝ่ากส่วนราชการผู้ เบกิ กบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั และ
ข้อมลูท่ีเก็บจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  เปรียบเทียบวา่ถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 
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   3)   ตรวจสอบความถกูต้องของสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผู้ เบกิ  โดย 
    -  ตรวจสอบรายการฝาก  ให้น าหลกัฐานการน าฝากตรวจสอบกบัรายการท่ี
บนัทกึไว้ในสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผู้ เบกิ  โดยตรวจสอบวันท่ีฝาก การอ้างเลขท่ีเอกสาร และจ านวน
เงินท่ีฝากวา่บนัทกึถกูต้องครบถ้วนทกุรายการหรือไม ่ แล้วบนัทกึในกระดาษท าการ 
    -  ตรวจสอบรายการถอน  ให้น าหลกัฐานการเบกิถอน ได้แก่ ใบเบกิเงินฝาก
ตรวจสอบกบัรายการท่ีบนัทึกถอนใสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผู้ เบกิ  โดยตรวจสอบรายการวนั เดือน ปี  
การอ้างเลขท่ีใบเบิกเงินฝาก หรือเลขท่ีหนงัสือแจ้งการถอนเงินให้เจ้าหนี ้และจ านวนเงินท่ีถอน วา่
บนัทกึรายการถกูต้องครบถ้วนทกุรายการหรือไม ่แล้วบนัทกึไว้ในกระดาษท าการ 
    -  ตรวจสอบการลงลายมือช่ือผู้ รับฝากและผู้น าฝาก/ผู้ เบิกถอนในสมดุคูฝ่ากส่วน
ราชการผู้ เบิกวา่ครบถ้วนทกุรายการหรือไม่ 
   4)  ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากสว่น
ราชการผู้ เบิกตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั หรือไม ่
   5)  ตรวจสอบความถกูต้องของทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากวา่
บนัทกึรายการถกูต้องครบถ้วนทกุรายการหรือไม ่ 
   6)  ตรวจสอบทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก  วา่จ านวนเงินรวม
ตรงกบัจ านวนเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัหรือไม่ 
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วิธีการตรวจสอบ 
 หลงัจากท่ีตรวจนบัเงินคงเหลือให้ถกูต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัแล้วให้
ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบวงเงินและระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินวา่ถกูต้องตามระเบียบหรือไม ่
  1. ตรวจสอบโดยแยกรายละเอียดเงินคงเหลือในทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง  เชน่ทะเบียน 
การรับและน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิ  ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทท่ีมีระยะเวลาการน าสง่
หรือจา่ยคืน เชน่  ภาษีหกั ณ ท่ี จา่ย เงินประกนัสงัคม  เงินประกนัสญัญา ฯลฯ  ว่าเงินท่ีคงเหลืออยู่
ในทะเบียนรับมาตัง้แตว่นัใด และจ านวนเงินเทา่ใด อยูใ่นสภาพเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร แล้ว
บนัทกึไว้ในกระดาษท าการ 
  2.  เปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีแยกรายละเอียดแล้วกบัระยะเวลาและวงเงินเก็บรักษาวา่
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดหรือไม ่ แล้วบนัทึกในกระดาษท าการ  โดยวงเงินและระยะเวลาเก็บ
รักษาเงินเป็นดงันี ้
   2.1  เงินอดุหนนุทัว่ไป (โรงเรียนสงักดัสามญัเดมิ) เก็บเงินสดได้ภายในวงเงินไมเ่กิน
10,000  บาท (ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ดว่นท่ีสดุ ท่ี  กค  0526.7/3360  ลงวนัท่ี  3 
พฤศจิกายน 2541 ซึง่กรมสามญัศกึษา(เดมิ) เป็นผู้ตกลง )   สว่นโรงเรียนสงักดั สปชศ(เดมิ) 
ให้น าฝากธนาคารทัง้จ านวน 

2.2  เงินรายได้แผน่ดนิให้น าสง่อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้  หากวนัใดมีเงินรายได้ 
แผน่ดนิเกิน  10,000  บาท ให้น าสง่คลงัอยา่งช้าไมเ่กิน  7 วนัท าการ 
   2.3  เงินรายได้สถานศกึษา  แยกดงันี ้
    -  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนกัเรียนไมเ่กิน 120 คน  วงเงินส ารองจา่ยไมเ่กินวนัละ  
20,000  บาท  วงเงินฝากธนาคาร  30,000  บาท (สว่นเกินวงเงินเก็บรักษาให้น าฝาก สพทศ) 
    -  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเกิน  120 คนขึน้ไป  วงเงินส ารองจ่ายไมเ่กินวนัละ  
30,000  บาท วงเงินฝากธนาคารไมเ่กิน 1,000,000 บาท  (สว่นเกินวงเงินเก็บรักษาให้น าฝาก สพทศ) 
    -  โรงเรียนท่ีมีการจดัอาหารกลางวนั(ท่ีมิได้มาจากเงินงบประมาณ)ให้มีวงเงิน
ส ารองจา่ยได้เพิ่มอีกไมเ่กินวนัละ  20,000  บาท 

ประเดน็การตรวจสอบ  :    การตรวจสอบการเก็บรักษาเงนิ 

วตัถุประสงค์  :   เพื่อให้ม่ันใจการเก็บรักษาเงนิของโรงเรียนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน                        
                    ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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วิธีการตรวจสอบ 
 เงินท่ีโรงเรียนได้รับมีเพียงเงินนอกงบประมาณ  และเงินรายได้แผน่ดนิ หลกัการทัว่ไปใน
การตรวจสอบเก่ียวกบัการรับเงิน  จงึเป็นการรับเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผน่ดนิเทา่นัน้ ๆ 
เชน่ การตรวจสอบการรับเงินอดุหนนุ การตรวจสอบการรับเงินอาหารกลางวนั ฯลฯ   ส าหรับหลกัการ
ทัว่ไปในการตรวจสอบการรับเงินดงันี ้
  1.  การตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของการใช้ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนทกุฉบบัท่ีใช้ไป น ามาบนัทึกรายการครบถ้วนถกูต้อง โดย   
   (1)  สุม่ตรวจ 1  ปีงบประมาณ เน่ืองจากการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินสว่นใหญ่จะ
ด าเนินการปีละประมาณ  1 – 2  ครัง้เทา่นัน้ 
   (2)  ก่อนการตรวจสอบจะต้องเก็บข้อมลูใบเสร็จรับเงินท่ี สพทศ จา่ยให้โรงเรียนท่ีเข้า
ตรวจ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปตรวจสอบกบัใบเสร็จรับเงินท่ีโรงเรียนวา่ ถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 
   (3)  เม่ือเข้าตรวจสอบให้ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของทะเบียนคมุ
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน (กรณีโรงเรียนจดัท าทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงิน)  โดยตรวจสอบการรับ 
วา่มีการบนัทกึวนัท่ีรับ  บนัทึกเลขท่ีเลม่ใบเสร็จรับเงิน กบัหลกัฐานการรับใบเสร็จรับเงิน  และ
ตรวจสอบการจา่ยว่ามีการบนัทกึวนัท่ีจ่าย  บนัทึกเลขท่ีเลม่ใบเสร็จรับเงิน  ท่ีจา่ยทัง้หมดกบัหลกัฐาน
การจา่ย 
   (4)  ตรวจสอบจ านวนคงเหลือ  ว่าจ านวนท่ีคงเหลือในทะเบียนมีการระบ ุเลขท่ีเลม่
ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
   (5)  ตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทกุประเภท รวมทัง้ใบเสร็จรับเงินลกูเสือ/ยวุกาชาดท่ี
คงเหลืออยูใ่นโรงเรียน  กระทบยอดคงเหลือกบัทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงินวา่ตรงกนัหรือไม ่ แล้ว
บนัทกึไว้ในกระดาษท าการตรวจนบัใบเสร็จรับเงิน 
   (6)  ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน  โดยน าใบเสร็จรับเงินท่ีใช้ไปจริงทกุเลม่ใน
ชว่งเวลาท่ีสุม่ตรวจ เปรียบเทียบกบัเลม่ท่ีบนัทึกจา่ยในทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงิน แล้วบนัทกึไว้ใน

ประเดน็การตรวจสอบ  :    การตรวจสอบการรับเงนิ 

วัตถุประสงค์    :   เพื่อให้ม่ันใจว่าเงนิท่ีสถานศึกษาได้รับและออกใบเสร็จรับเงนิ   
                        บันทกึรายการครบถ้วน ถูกต้อง 
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กระดาษท าการตรวจนบัใบเสร็จรับเงิน 
  2.  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ตรวจสอบวา่โรงเรียนได้จดัท ารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน  ณ  สิน้ปีงบประมาณหรือไป   
  3.  การรับเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผน่ดนิ  ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่า
เงินท่ีได้รับมา และออกใบเสร็จรับเงินถกูต้อง  มีการบนัทึกรายการครบถ้วนถกูต้อง 
   3.1  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของใบเสร็จรับเงิน  โดยตรวจสอบวา่เม่ือมีการรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินเขียนชดัเจน โดยเฉพาะจ านวนเงินท่ีเป็นตวัเลข และตวัอกัษร    ได้บนัทกึรายการใน
ใบเสร็จรับเงินครบทกุชอ่ง  วนัท่ีรับเงิน  เลขท่ีใบเสร็จ  รับจากใคร  จ านวนเงินเทา่ใด(ทัง้ตวัเลขและ
ตวัอกัษรถกูต้องตรงกนั)  หากมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินมีการขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ากบัเสมอ 
   3.2  กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบบัใด มีการน าต้นฉบบั (ฉบบัจริง) ตดิกบัส าเนา
ฉบบัท่ียกเลิกไว้ด้วย  พร้อมกบัหมายเหตวุา่   “ยกเลิก” 
   3.3  มีค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีมีหน้าท่ีรับเงินหรือไม่ 
   3.4  เม่ือสิน้ปีงบประมาณ  หากมีใบเสร็จรับเงินเหลือในเล่ม  มีการป ุ เจาะ (ฉบบัท่ี
เหลือทัง้ต้นฉบบัและส าเนา) หรือไม ่  
  4.  ตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินทกุฉบบัเปรียบเทียบกบัการบนัทกึรายการใน
ทะเบียนคมุการรับและน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิ  และทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
ถกูต้องครบถ้วนทกุรายการหรือไม่ 
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วิธีการตรวจสอบ 
 การจา่ยเงินท่ีโรงเรียนได้รับและสามารถน าไปใช้จ่ายได้ขณะนีมี้เพียงเงินนอกงบประมาณ  
หลกัการทัว่ไปในการตรวจสอบเก่ียวกบัการจ่ายเงินจงึเป็นการจา่ยเฉพาะเงินนอกงบประมาณ  เชน่
การจา่ยเงินอดุหนนุตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  การจ่ายเงินอดุหนนุอาหารกลางวนั  การจา่ยเงิน
รายได้สถานศกึษา  ฯลฯ  ส าหรับหลกัการทัว่ไปในการตรวจสอบการ จา่ยดงันี  ้
   1.  ตรวจสอบวิธีการเก็บหลกัฐานการจา่ย  โดย 
   1.1  หลกัฐานครบถ้วนหรือไม ่  เชน่  ต้นเร่ืองเบกิทัง้หมด  โครงการ   
เร่ืองด าเนินการ    ลายมือช่ือผู้ มีอ านาจอนมุตัิ  บนัทกึขออนมุตัจิา่ย  ลายมือช่ือผู้ มีอ านาจอนมุตัจิ่าย 
หลกัฐานท่ีแสดงวา่ได้มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี ้หรือผู้ มีสิทธิรับเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงินร้านค้า/หจกศ/
บริษัท  ใบส าคญัรับเงิน  ฯลฯ  ครบถ้วนถกูต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงั
ในหน้าท่ีของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พศศศ 2520 
    1.2  ตรวจสอบว่าการเก็บหลกัฐานการจ่ายได้แยกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ
หรือไม ่ และเก็บหลกัฐานเรียงล าดบัก่อนหลงัเพ่ือให้สะดวกแก่การสืบค้นได้โดยง่ายหรือไม่ 
   2.  ตรวจสอบความถกูต้องของการเบิกจา่ยเงิน  ด าเนินการถกูต้องตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้องหรือไม ่ เชน่ 
    2.1   กรณีด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง   หลกัฐานการด าเนินงานและการเบกิจา่ยเป็นไป
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพศศศ 2535   และแก้ไขเพิ่มเตมิ  หรือไม ่
    2.2   กรณีเดินทางไปราชการ  หลกัฐานการด าเนินการและหลกัฐานการจา่ยเป็นไป
ตามระเบียบคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการหรือไม่ 
   3.  ตรวจสอบความสมบรูณ์และเช่ือถือได้ของใบส าคญัคูจ่า่ย  โดย 
    3.1  ตรวจสอบใบส าคญัคูจ่า่ยท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง หรือใบส าคญั
รับเงิน  จะต้องมีรายละเอียดตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าท่ีของอ าเภอ
และก่ิงอ าเภอ พศศศ 2520  ข้อ 22  ซึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการดงันี ้
     -  ช่ือ  สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของผู้ รับเงิน 

ประเดน็การตรวจสอบ  :   ตรวจสอบการจ่ายเงนิ 

วัตถุประสงค์   :  เพื่อให้ม่ันใจว่าการจ่ายเงนินอกงบประมาณมีหลักฐานและบันทกึ  
                      รายการครบถ้วน ถูกต้อง 
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     -  วนั  เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
     -  รายการแสดงการรับเงินระบวุา่เป็นคา่อะไร 
     -  จ านวนเงินทัง้ตวัเลข และตวัอกัษร 
     -  ลายมือช่ือผู้ รับเงิน 
ในกรณีท่ีเป็นใบส าคญัรับเงิน ท่ีรับเงินจากบคุคลภายนอก ควรมีส าเนาบตัรประชาชน เพ่ือประโยชน์
ในการยืนยนัช่ือ และสถานท่ีอยูข่องผู้ รับเงิน   
    3.2  ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ยทกุฉบบัว่าเจ้าหน้าท่ีการเงินได้ประทบัตรา “ตรวจ
ถกูต้องและจา่ยเงินแล้ว”  พร้อมทัง้ลงลายมือ  วนัท่ีจ่าย  ก ากบัหลกัฐานการจา่ยท่ีเป็นใบส าคญัคู่
จา่ยทกุฉบบัหรือไม่ 
   4.  ตรวจสอบการบนัทกึรายการจา่ย  ครบถ้วน ถกูต้อง  โดยตรวจสอบจ านวนเงินท่ีจา่ย
ตามหลกัฐานการจ่ายทกุฉบบั  กับทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทเงิน ถกูต้อง
หรือไม ่ ในรายการดงันี ้
    -  วนั เดือน ปี ท่ีจา่ย   
    -  เลขท่ีหลกัฐานการจา่ย  เช่น  บจศ   บคศ  บยศ  ฯลฯ 
    -  จ านวนเงินและประเภทของเงินท่ีจา่ย  ได้แก่  จา่ยเป็นเงินสด หรือถอนเงินจาก
บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือจ่ายเป็นเช็ค 
   5.    ตรวจสอบการหกัภาษี  ณ  ท่ีจา่ย 
    5.1   การจา่ยเงินให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง ในวงเงินท่ีเข้าขา่ยต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ให้
ตรวจสอบว่าสถานศกึษาหกัเงินภาษี ถกูต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
    5.2   สถานศกึษาได้ออกใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย (บกศ28) ให้กบัผู้ขาย/ผู้ รับ
จ้าง หรือไม่ 
    5.3   ตรวจสอบการบนัทกึรายการหกัภาษี   ณ  ท่ีจา่ย ในทะเบียนคมุเงินนอก
งบประมาณ ประเภท ภาษีหกั ณ  ท่ีจ่าย  หรือไม่ 
    5.4    ตรวจสอบวา่สถานศกึษาน าสง่ภาษีให้ส านกังานสรรพากรภายในวนัท่ี    
7  ของเดือนถดัไปหรือไม่ 
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วิธีการตรวจสอบ 
   การตรวจสอบการเบกิจา่ยเงินอดุหนนุ  ได้แก่  เงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยรายหวั   
เงินอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนยากจน  เงินอดุหนนุนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคณุภาพ   
ซึง่การตรวจสอบ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
   1ศ  ตรวจเก็บข้อมลูการจดัสรร  และการจ่ายเงินอดุหนนุให้สถานศกึษาท่ีสุม่ตรวจจาก
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  วา่สถานศกึษาได้รับเงินอดุหนนุอะไรบ้าง  จ านวนเงินเท่าใด 
และการจา่ยเงินอดุหนนุทกุประเภท ท่ี สพทศ/สพฐ จา่ยให้กบัสถานศกึษา จ่ายโดยวิธีใด  จ านวน
เทา่ใด และจ่ายเม่ือใด  ให้บนัทกึในกระดาษท าการ 
   2.  ตรวจสอบการแจ้งการโอนเงินให้สถานศกึษา  ให้ตรวจสอบกรณีท่ี สพทศ/สพฐศ 
โอนเงินเข้าบญัชีของสถานศกึษาแล้วได้แจ้งให้สถานศกึษาทราบหรือไม ่ แล้วให้จดเลขท่ีหนงัสือท่ี
แจ้ง  วนั เดือน ปี ท่ีแจ้ง  และให้ตรวจสอบจ านวนเงินอดุหนนุท่ีได้รับจดัสรรกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีอยู่
จริงหรือไม ่ โดยตรวจนบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริง จากทะเบียนนกัเรียนเปรียบเทียบกบัจ านวน
นกัเรียนท่ีได้รับจดัสรร 
   3ศ  ตรวจสอบความถกูต้องในการรับเงินอดุหนนุ   ให้ตรวจสอบหนงัสือแจ้งการจดัสรร
และหนงัสือแจ้งการโอนเงินว่าตรงกบัรายการท่ีเก็บข้อมลูจาก สพทศหรือไม ่ และตรวจสอบว่าเม่ือ
สถานศกึษาได้รับการโอนเงินเข้าบญัชีของโรงเรียนแล้วได้ออกใบเสร็จรับเงิน และบนัทกึรับใน
ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอดุหนนุ วา่เป็นไปโดยเร็วหรือไม่ 
   4.  ตรวจสอบความถกูต้องในการจา่ยเงินอดุหนนุ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของเงิน
อดุหนนุแตล่ะประเภทท่ีก าหนดไว้ หรือไม ่ โดย 
    4.1   อดุหนนุคา่ใช้จา่ยรายหวั  ให้ตรวจสอบว่ามีแผนการใช้จา่ยเงินท่ีก าหนด
สดัสว่นการใช้จา่ยเงินว่าสถานศกึษาใช้จา่ยด้านการพฒันาการเรียนการสอนเป็นสดัส่วนท่ีสงูกวา่
ด้านบริหารจดัการ ตามสภาพบริบทของสถานศกึษาหรือไม่ 

ประเดน็การตรวจสอบ  :  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนทั่วไป 

วัตถุประสงค์   :   เพ่ือให้ม่ันใจว่าการรับจ่ายเงนิอุดหนุนมีการควบคุมไว้อย่างถูกต้อง   
                        ตามแนวปฏิบัตกิารบริหารงบประมาณ และตามที่ส านักงาน 
                        คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนด 
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    4.2   อดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนยากจน  ให้ตรวจสอบหลกัฐานการ
จา่ยเงินทัง้หมด ในชว่งเวลาท่ีสุม่ตรวจว่าเป็นการจา่ยใน 4  ลกัษณะ คือคา่วสัดเุคร่ืองแตง่กาย
นกัเรียน  คา่อาหารกลางวนั  คา่หนงัสือและอปุกรณ์การเรียน  และคา่พาหนะไป-กลบั หรือไม ่ 
    4.3   เงินอดุหนนุนโยบายเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคณุภาพ  ให้ตรวจสอบหลกัฐานการ
จา่ยทัง้หมด  หนงัสือแจ้งการโอนเงิน  หนงัสือสัง่การ  คูมื่อ  แนวทางตามนโยบาย  ในชว่งเวลาท่ีสุม่
ตรวจวา่เป็นการจา่ยเพ่ือวตัถปุระสงค์ หรือไม ่ โดย 
     -  ตรวจสอบนโยบายของโรงเรียน  การเสนอช่ือเพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการภาคี 4  
ฝ่าย   การแตง่ตัง้กรรมการวิชาการ  การคดัเลือกหนงัสือเรียน  การประชมุ/รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝ่ายตา่ง  ๆ    การประชมุชีแ้จงหรือการท าความเข้าใจกบัผู้ปกครอง เป็นต้น 
     -  คา่หนงัสือเรียน  ให้ตรวจสอบการจดัซือ้ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพสัด ุพศศศ 2535   และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  มีการควบคมุ และสถานศกึษาได้จดัให้มีระบบการ
ยืมเรียน 
     -  คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน และคา่อปุกรณ์การเรียน  ให้ตรวจสอบหลกัฐานการ
จา่ยกรณีสถานศกึษาจ่ายเป็นเงินสดให้กบันกัเรียนหรือผู้ปกครอง  และการตดิตามใบเสร็จรับเงิน  
บลิเงินสด หรือใบส าคญัรับเงินของนกัเรียนหรือผู้ปกครองเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
     -  กิจกรรมการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน  ให้ตรวจสอบร่องรอยการประชมุกรรมการ
ภาคี 4 ผา่ยท่ีให้ความเห็นชอบ  โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมี 4  กิจกรรม  ได้แก่ 
      1.  กิจกรรมวิชาการจดัอยา่งน้อย 1  ครัง้ตอ่คนตอ่ปี       
      2.  กิจกรรด้านคณุธรรมจริยธรรม  เชน่ คา่ยลกูเสือ  ยวุกาชาด  เนตรนารีโดย
จดัอย่างน้อย 1 ครัง้  ตอ่คนตอ่ปี 
      3.  ทศันศกึษานอกสถานท่ี  โดยจดัอย่างน้อย  1 ครัง้ตอ่คนตอ่ปี 
      4. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยจดั อยา่งน้อย 40 
ชัว่โมง ตอ่คนตอ่ปี 
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วิธีการตรวจสอบ 
 การด าเนินโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศกึษา ซึง่ได้รับงบประมาณ 
จากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  จงึถือเป็นเงินรายได้สถานศกึษาตามหนงัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ี ศธ  04002/ ว 249  ลงวนัท่ี  11  กมุภาพนัธ์  2551  ส าหรับการตรวจสอบ
การรับเงินให้ด าเนินการตรวจสอบเชน่เดียวกบัการรับเงินนอกงบประมาณ  ดงันัน้จะเสนอแนวตรวจ 
สอบหลกัฐานการจา่ยเงินอาหารกลางวนั ดงันี ้
  1.  กรณีท่ีสถานศกึษาจดัท าอาหารเอง  และให้เจ้าหน้าท่ีโครงการอาหารกลางวนัยืม
เงินเพ่ือส ารองจา่ย  ตรวจสอบดงันี ้
   1.1   ตรวจสอบสญัญาการยืมเงินโครงการอาหารกลางวนั   มีการบนัทกึการยืมเงิน
ในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอาหารกลางวนั  มีการบนัทกึจา่ยลกูหนี ้ และออก
ยอดคงเหลือหรือไม่   เม่ือมีการสง่ใช้เงินยืมให้บนัทึกเปล่ียนสภาพจากลกูหนีเ้งินยืมเป็นใบส าคญั
และเงินสด และลงบนัทึกจา่ยหรือไม่ 
   1.2   ตรวจสอบวงเงินท่ียืม  ไมค่วรมากเกินความจ าเป็น  อาจให้ยืมใช้จา่ยให้
เพียงพอส าหรับภายใน 5 วนั  หรือ 10  วนั 
   1.3  ตรวจสอบรายการซือ้อาหารสด ตามแบบการจดัซือ้อาหารเพ่ืออปุโภค/บริโภค  
หากซือ้อาหารแห้งต้องซือ้ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ดว่นและซือ้ในปริมาณน้อย 
   1.4  การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ หรืออาหารแห้งเพ่ือส ารองไว้ใช้ในปริมาณมาก เชน่ 
ข้าวสาร  เคร่ืองปรุงรส  ถ่าน   แก๊ส  ฯลฯ   ให้ตรวจสอบวา่สถานศกึษาด าเนินการจดัซือ้ตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพศศศ 2535   และแก้ไขเพิ่มเตมิ  หรือไม่ และมีการบนัทึกการ
จา่ยในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณประเภทเงินโครงการอาหารกลางวนั 
   1.5  หลกัฐานการจา่ยเงินอาหารกลางวนัในแตล่ะวนั  ครูท่ีรับผิดชอบต้องระบุ
รายการอาหารท่ีจดัท าในวนันัน้ เพ่ือประกอบหลกัฐานการจา่ย  และตรวจสอบจ านวนเงินตรงกบั

ประเดน็การตรวจสอบ  :  ตรวจสอบเงนิโครงการอาหารกลางวัน 

วัตถุประสงค์   :   เพื่อให้ม่ันใจว่าสถานศึกษาเบิกจ่ายเงนิอาหารกลางวันถูกต้อง   
            ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
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หลกัฐานหรือไม ่ และหลกัฐานการจา่ยทัง้หมดครบถ้วน ถกูต้องหรือไม่ 
  2.  กรณีท่ีสถานศกึษาจ้างเหมาท าอาหาร   ให้ตรวจสอบการด าเนินงานว่า สถานศกึษา
ได้จดัจ้างตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ พศศศ 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบการบนัทกึการน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิ   ตรวจสอบหลกัฐานการน าสง่เงิน
รายได้แผน่ดนิกบัทะเบียนคมุการรับและน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิว่ามีการบนัทกึถกูต้องครบถ้วน
หรือไม ่  
  -  กรณีน าเงินสดสง่ สพทศ หลกัฐานการน าสง่ คือ ใบเสร็จรับเงินของ สพทศ  
  -  กรณีน าสง่เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของส านกังานคลงัโดยตรง  หลกัฐาน 
การน าสง่คือ ใบน าฝากธนาคารและใบน าสง่เงินรายได้แผน่ดนิตามแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
  -  กรณีน าสง่เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของ สพทศ  หลกัฐานการน าสง่คือใบ 
น าฝากธนาคาร (Pay  in  slip) 
 2.  ตรวจสอบการจดัท ารายงานการรับและน าสง่หรือน าฝาก  ให้ตรวจสอบวา่มีการ 
จดัท ารายงานการรับและน าสง่หรือน าฝากหรือไม ่ และจดัท าถกูต้องตรงกบัทะเบียนคมุการรับและ
น าสง่เงินรายได้แผน่ดนิ หรือไม ่พร้อมทัง้ตรวจสอบระยะเวลาการรายงาน   
 
  
 
 
 
 

ประเดน็การตรวจสอบ  :  การตรวจสอบกาน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

วัตถุประสงค์   :   เพื่อให้ม่ันใจว่าเงนิรายได้แผ่นดินที่ได้รับ ได้น าส่งคลัง 
                       ครบถ้วนถูกต้อง 
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วิธีการตรวจสอบ 
 1. ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกบัทะเบียนคมุเงินท่ีเก่ียวข้อง และรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวนั 
  1.1   รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ณ วนัสิน้เดือน กระทบยอดเงินสดในมือ   
เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากสว่นราชการผู้ เบิก  ของวนัท าการสดุท้ายของเดือน  โดยรวมยอด
จะต้องเทา่กบัยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั และกระทบยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คมุเงินนอกงบประมาณแตล่ะประเภท  ทะเบียนคมุการรับและน าสง่เงินรายได้แผน่ดินให้ถกูต้องตรง 
กบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
  1.2  รายงานการรับ-จา่ยรายได้สถานศกึษา กระทบยอดตวัเลขในรายงานด้านรับและ
ด้านจา่ย  กบัยอดรวม ณ วนัสิน้เดือนช่อง รับ และ จา่ย ในทะเบียนทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้สถานศกึษา 
  1.3  รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือท่ีแสดงในใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร  (Bank  Statement)  กบัยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคมุเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวนัให้ถกูต้องตรงกนั 
 2.  ตรวจสอบการจดัท าและจดัสง่รายงานให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบการจดัท า
รายงานประจ าเดือน ว่าถกูต้อง  ครบถ้วน และได้น าสง่ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  
    
เคร่ืองมือ/กระดาษท าการ 
 
 
 
 
 

 
ประเดน็การตรวจสอบ  :  การตรวจสอบการจัดท ารายงาน 

วัตถุประสงค์   :   เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานการเงนิมีความถูกต้องเช่ือถือได้  
                       และเป็นปัจจุบัน 
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แบบประเมินการควบคมุทางการเงิน                         
เพียงวนัท่ี…………………….. 

โรงเรียน……………………………………..สพท.ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ สถานศกึษามีการควบคมุทางการเงินรัดกมุ ท าให้การรับจา่ยเงิน   
                       ถกูต้อง ครบถ้วน 
ประเดน็
การตรวจ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน มี ไม่
มี 

บนัทกึ
เพิ่มเตมิ 

1ศ การรับ
จา่ยเงินมี
ความ
รัดกมุและ
ปฏิบตัิ
ถกูต้อง
ตาม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
2ศ การ
จดัท า
บญัชี
สามารถ
ควบคมุ
การเงินได้ 
 
 

-  การรับเงินทกุ
ประเภทมีหลกัฐาน
ถกูต้องตามท่ี
กระทรวงการ 
คลงัก าหนด 
-  หลกัฐานการ
จา่ยเงินได้รับ
อนมุตัจิากผู้ มี
อ านาจ 
 
-  มีการตรวจสอบ
การรับจ่ายเงิน
ประจ าวนั 
 
- บนัทึกรายการ
บญัชีถกูต้องเป็น
ปัจจบุนั 
 
-  มีการจดัท า
รายงานเสนอตาม
ระยะเวลาก าหนด 
 

1ศการรับเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินตามท่ี  
   กระทรวงการคลงัก าหนดอยา่งถกูต้องหรือไม่ 
2ศมีการรับเงินอ่ืนท่ีไมน่ ามาบนัทกึบญัชี หรือไม่ 
3ศ การจา่ยเงินมีหลกัฐานการจา่ยครบถ้วน  
    และถกูต้องตามระเบียบฯ 
4ศ มีการตรวจสอบหลกัฐานการเบกิจ่าย  
    ก่อนเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 
5ศ มีการแตง่ตัง้ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการ 
    รับจา่ยเงินประจ าวนั 
6ศ มีลายมือช่ือของผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    การรับการจา่ยเงินประจ าวนั  
7ศ มีการจดัท าบญัชีตามหลกัการพืน้ฐาน 
8. มีการจดัท าบญัชีเป็นปัจจบุนั 
9. มีการบนัทกึบญัชีรับ-จา่ยถกูต้องตรง 
    ตามหลกัฐาน 
10ศ มีการสอบทานความถกูต้องของการ 
    บนัทกึบญัชีทกุสิน้วนัท่ีมีการเคล่ือนไหว 
    ทางบญัชี 
11ศ มีการจดัสง่รายงานเงินคงเหลือ 
   ประจ าวนั ณ วนัสิน้เดือนส่ง สพทศภายใน 
   วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
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ประเดน็
การตรวจ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินการ มี ไม่
มี 

บนัทกึ
เพิ่มเตมิ 

3. มีเงิน
คงเหลือ
ถกูต้อง
และการ
เก็บรักษา
เป็นไป
ตาม
ระเบียบท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การ
จดัเกบ็
หลกัฐาน
การจ่ายเงิน
ครบถว้น
ง่ายต่อการ
สืบคน้ 

- จดัท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนั
สม ่าเสมอเป็น
ปัจจบุนั 
- เงินคงเหลือตาม
รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนั
มีอยูจ่ริง 
 
-  วงเงินและ
ระยะเวลาเก็บ
รักษาเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หลกัฐานการจา่ย
มีล าดบัหมายเลข
เรียงตามวนัท่ีเกิด
รายการ 
 
 

12ศ มีการจดัท ารายงานเงินคงเหลือ  
    ประจ าวนั 
13ศ มีการเสนอรายงานเงินคงเหลือ  
   ประจ าวนัทกุวนัท่ีมีรายการ 
14ศ  ผลการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือ    
   ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั กบั 
    สมดุเงินสด/ทะเบียนตรงกนัทกุ  
     รายการ 
15. ไมมี่การเก็บเงินเกินอ านาจและ  
   ระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด (เฉพาะชว่งท่ี 
   ท าการตรวจสอบ) 
16.  สถานศกึษามีตู้นิรภยัหรือไม่ 
  กรณีมีตู้นิรภยั 
-  มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
-  มีการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภยั 
-  การลงนามรับรองจ านวนเงินท่ีเก็บรักษา  
   ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนาม 
   ครบถ้วน 
  กรณีไมมี่ตู้นิรภยั 
-  มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
17ศ  สถานศกึษามีการให้เลขท่ีเอกสาร ใน 
    หลกัฐานการจา่ยหรือไม่ 
18ศ การให้เลขท่ีเอกสารหลกัฐานการจา่ยเรียง 
    ตามวนัท่ีจา่ยหรือไม่ 
19.การบนัทกึบญัชีมีการอ้างอิงเลขท่ีหลกัฐาน 
20ศ การจดัเก็บเอกสารหลกัฐานการจา่ยเรียง  
    ตามล าดบัวนัท่ีจ่ายหรือไม่ 

  O เป็น
ปัจจบุนั    
Oไมเ่ป็น
ปัจจบุนั 
 
 

ไมต่รง
รายการ
ใดบ้าง 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศ 
 
 
 
เงินท่ีเก็บในตู้
นิรภยัมีเงิน
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศ 
 
มีการเก็บ
รักษาเงิน
อยา่งไร 
…ศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศ 
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ประเดน็
การตรวจ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินการ มี ไม่
มี 

บนัทกึ
เพิ่มเตมิ 

 -  หลกัฐานการ
จา่ยเงินท่ีเก็บ
เรียงล าดบั

หมายเลขตาม
ประเภทเงิน 

21ศ  การจดัเก็บเอกสารหลกัฐานการจา่ยเรียง 
    ตามประเภทของเงิน หรือไม่ 

 

   

 

 ข้อสงัเกต……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………ผู้ตรวจสอบ                         ……………………………ผู้ตรวจสอบ 

วนัท่ีตรวจสอบ……………………….                             วนัท่ีตรวจสอบ………………………… 
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ใบตรวจนบัเงินคงเหลือ 

โรงเรียน……………………………..…อ าเภอ…………………สพทศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

วนัท่ีตรวจนบั…………………โดยเปรียบเทียบกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัท่ี………………… 
ช่ือผู้ รับตรวจ………………………………………ศศศศศต าแหนง่……………………………ศศศศศศศศศศศศศศศ 
ข้อ  1.  เงนิสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน…………………………………บาท 
                                        ชนิดธนบตัร/เหรียญกษาปณ์ จ านวนเงิน             รวมเงิน 
ธนบตัร                              1,000  บาท………..  ฉบบั    
                                             500  บาท ……….. ฉบบั  
                                             100  บาท  ………. ฉบบั  
                                               50  บาท  ………. ฉบบั  
                                               20  บาท ……….  ฉบบั  
เหรียญกษาปณ์                ……...  บาท  ………. เหรียญ    
                                        ……… บาท ……….   เหรียญ          
                                        ……….บาท ……….   เหรียญ  
                                        ……….สตางค์ ………เหรียญ  
เอกสารเทียบเท่าเงินสด    -  เช็คธนาคาร…    
  

จ านวนเงนิสดที่นับได้ทัง้สิน้    

ข้อ 2.  เงนิฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน……………………บาท 
เลขท่ีบญัชี ช่ือสมดุบญัชี ประเภท จ านวนเงินคงเหลือ 

     
     
     
     
     
     
     

รวมเงนิฝากธนาคารจากสมุดคู่ฝาก   
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ข้อ  3  รายละเอียดลูกหนีเ้งนิยืมท่ีค้างช าระตามรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 
          จ านวน................................บาท 
ล า 
ดบัท่ี 

เลขท่ี
ใบยืม 

วนัเดือนปี 
ท่ียืม 

ช่ือผู้ ยืม รายการ จ านวน
เงิน 

วนัครบ
ก าหนด 

หมายเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมลูกหนีค้้างช าระ   

ข้อ  4  เงนิฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ ตามรายงานเงนิคงเหลือ                    
          ประจ าวัน……………………..…………บาท 
          (จ านวนเงินฝากส่วนราชการผู้ เบิกคงเหลือตามสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผู้ เบกิ…ศศศ………บาท) 

ข้อ  5.  จ านวนเงนิท่ีตรวจนับได้ทัง้สิน้ 
เงินสด…………………………………………….บาท   (รายละเอียด   ข้อ 1) 
เงินฝากธนาคาร…………………………………..บาท   (รายละเอียด  ข้อ 2) 
สญัญาเงินยืมราชการศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาท   (รายละเอียด  ข้อ 3)  
เงินฝากสว่นราชการผู้ เบิก………………………..บาท    (รายละเอียด  ข้อ 4) 
  
จ านวนเงนิรวม…………………..………บาท  (จะต้องตรงตามรายงานคงเหลือ) 
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ข้อ  6.   การเก็บรักษาเงนิ 
6.1 วงเงินรายได้สถานศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เก็บรักษาเป็นเงินสดส ารองจา่ย ณ ท่ี 
       ท าการ…………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ…บาท 

มีจ านวนห้องเรียน…………..ห้อง  ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั/ 
ออมทรัพย์………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ………บาท 

6.2 สถานท่ีตัง้ ท่ีเก็บเงิน………………………………………………….. 
6.3 ท่ีเก็บเงิน □ ตู้นิรภยั □ ก าป่ัน  □ตู้เหล็กขนาด …..กญุแจ…..ศศศศศศดอก  รหสั  □ มี   □ ไมมี่ 

              □ หีบ  ขนาด…………………………….กญุแจ……….ดอก  รหสั  □ มี   □ ไมมี่ 
              □ อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………………………….. 

6.4 บนัทกึการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา………ฉบบั   จ านวน…………………………………บาท 

ข้อ  7  กรรมการเก็บรักษาเงนิ    □ มี  ค าสัง่ท่ี……….ลงวนัท่ี……………………ศศศศศศศศศ.□ ไมมี่ 
 ผู้ เก็บรักษาเงิน   มีดงันี ้
      1.ช่ือ……………………….....…ต าแหนง่………..………………..ถือกญุแจหมายเลข……….. 
      2.ช่ือ……………..…….…..……ต าแหนง่……………..…………..ถือกญุแจหมายเลข…….…. 
      3.ช่ือ………………………...…..ต าแหนง่…………….…………...ถือกญุแจหมายเลข…….….
  
ข้อ  8  ความเหน็…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……..……………………………………………… 
………………………………………………….……..……………………………………………… 
………………………………………………….……..……………………………………………… 
 
ข้อ  9  ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ได้น าตวัเงินและเอกสารแทนตวัเงินมาให้ตรวจนบัทัง้หมดแล้ว  ดงั
ปรากฏ ตามรายการข้างต้น  และได้รับตวัเงินและเอกสารท่ีน ามาให้ตรวจนบัทัง้หมดคืนครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว หากปรากฏในภายหลงัวา่มีเงินอ่ืนท่ีสถานศกึษามิได้แจ้งให้ทราบ    ซึง่อาจเป็นปัญหา
หรือข้อข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในภายหลงั  ข้าพเจ้าขอรับผิดในฐานะหวัหน้าสถานศกึษาและผู้ รับตรวจ 

ลงช่ือ…………………………ผู้ตรวจสอบ         ลงช่ือ…………………………หวัหน้าสถานศกึษา 
ลงช่ือ .………………………..ผู้ตรวจสอบ               (……………..………….) 
 ลงช่ือ…………………………ผู้ตรวจสอบ      ต าแหนง่…………………………. 
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กระดาษท าการตรวจการใช้ใบเสร็จและการบนัทกึรับ 
โรงเรียน……………………………………. 
ณ  วนัท่ี……………………………… 

วตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงเรียนมีหลกัฐานการรับเงินถกูต้องตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 2.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงเรียนมีการบนัทกึการรับเงินถกูต้องครบถ้วน 
ระยะเวลาท่ีสุม่ตรวจ  ตัง้แตว่นัท่ี……………………….ถึงวนัท่ี……………………………………… 

 
ประเภท 

ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้ไป ผลการตรวจสอบการบนัทึกรับ 
เลขท่ี วนัท่ี จ านวนเงิน จ านวน

เงิน 
ประเภ
ทเงิน 

วนัท่ี น าสง่/
ฝาก 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
ข้อสงัเกต 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ตรวจสอบ…………………………………. 
วนัท่ีตรวจสอบ……………………………… 
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กระดาษท าการตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายและการบนัทกึจา่ย 
โรงเรียน…………………………………………. 

ณ วนัท่ี……………………………… 
วตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจา่ยเงินมีหลกัฐานการจา่ยและเร่ืองท่ีขอเบกิถกูต้องตามระเบียบฯ 
 2.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบนัทกึบญัชีถกูต้องครบถ้วน 
ระยะเวลาท่ีสุม่ตรวจ ตัง้แตว่นัท่ี………………………ถึงวนัท่ี…………………………………….. 

 
วนัท่ีจา่ย 

เลขท่ี 
หลกัฐาน
จา่ย 

 
รายการ 

 
จ านวน
เงิน 

มีต้นเร่ือง การบนัทกึบญัชี 
มี ครบถ้

วน 
ได้รับ
อนมุตั ิ

จ านว
นเงิน 

ประ 
เภท 

วนัท่ี 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ข้อสงัเกต 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ตรวจสอบ…………………………………. 
วนัท่ีตรวจสอบ……………………………… 
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รายละเอียดสญัญาเงินยืม 
โรงเรียนศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศเพียงวนัท่ีศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือมัน่ใจได้ว่าโรงเรียนจา่ยเงินยืมเพ่ือใช้ในราชการ  และ 
ล าดั
บท่ี 

เลขท่ี
ใบยืม 

วนัเดือนปี 
ท่ียืม 

ช่ือผู้ ยืม รายการ จ านวนเงิน วนัครบ
ก าหนด 

รายการสง่ใช้ หมายเหต ุ
วศดศปศ เงินสด ใบส าคญั 

           
           
           
           
           
           
           

ข้อสงัเกต 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ข้อเสนอแนะ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ผู้ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
วนัท่ีตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

56 
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กระดาษท าการวิเคราะห์ประเภทของเงินตามบญัชีตา่ง ๆ 
โรงเรียนศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศเพียงวนัท่ีศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ประเภทของเงิน 

ยอดคงเหลือตามทะเบียนประเภทตา่ง ๆ ยอดคงเหลือ
ตามรายงานเงิน

คงเหลือ
ประจ าวนั 

ผลตา่ง หมายเหต ุ
เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
ลกูหนีเ้งินยืม
ค้างช าระ 

สมดุคูฝ่าก 
(เงินมดัจ าฯ) 

รวม 

         
         
         
         

ข้อสงัเกต
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
 
ผู้ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ                                              วนัท่ีตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ

หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข ่ายที่  9 
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บทที่  5 
 

การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน 
 

กรอบแนวคิด 
 

 การบริหารทรัพย์สิน  เป็นกระบวนการในการจดัหาทรัพย์สินอยา่งเป็นระบบ  โดยเร่ิมต้น
ตัง้แตก่ารวางแผนก าหนดความต้องการใช้ทรัพย์สิน  การจดัหา  การควบคมุ  การเก็บรักษา  การ
ดแูลซอ่มแซม  และการจ าหนา่ย      
 การบริหารทรัพยสิ์นจะปรากฏตามวงจรพสัดุ ดงัน้ี 

 

  การปฏิบตังิานเก่ียวกบัพสัด ุ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 
2535  และแก้ไขเพิ่มเตมิ  เป็นเร่ืองท่ีสถานศกึษาต้องด าเนินการเพราะ การด าเนินเก่ียวกบัการพสัดุ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ   จะสง่ผลถึงประสิทธิภาพในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาแหง่นัน้ด้วย  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้มอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ด าเนินงาน
ตามระเบียบฯ   ดงันัน้ผู้ เก่ียวข้องกบังานพสัดจุ าเป็นต้องศกึษาระเบียบ  หนงัสือสัง่การ  มติ ครม. 
ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกบังานพสัดโุปร่งใส ตรวจสอบได้   สถานศกึษาต้องมีความ
เข้มแข็งในการปฏิบตังิานให้ถกูต้องสอดคล้องกบัระเบียบ  หนงัสือสัง่การ  ข้อบงัคบั และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

การวางแผน  

การใช้ บ ารุงรักษาจ าหน่าย  

การตรวจรับ  

การท าสัญญา  

การจัดซือ้จัดจ้าง  

ก าหนดความต้องการ  
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  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเตมิ  
ก าหนดเก่ียวกบังานพสัด ุเป็นสว่นของการจดัหา  ได้แก่การจดัซือ้  จดัจ้าง  การแลกเปล่ียน  การเชา่  
สญัญาและหลกัประกนัและสว่นของการควบคมุได้แก่  การยืม  การควบคมุและการจ าหนา่ย 
ดงันัน้เพ่ือให้การปฏิบตังิานพสัดขุองสถานศกึษาเกิดประสิทธิภาพ ถกูต้อง รวดเร็วตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบตังิานในสถานศกึษา  จงึน าเสนอสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานพสัดดุงันี  ้

1. เร่ืองเก่ียวกบัการจดัหาพสัด ุ
2. เร่ืองเก่ียวกบัการควบคมุและการจ าหน่าย 

เพ่ือให้เข้าใจในภาพรวมให้พิจารณารูปภาพดงันี ้
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัสดุข้อ  5 วรรค 2 

การจัดหาวัสดุ การควบคุมและการ
จ าหน่าย 

1.การซือ้/การจ้างโดยวิธีตกลงราคา ครัง้หน่ึง ไม่เกิน   
    100,000  บาท  (ข้อ  19  ) 

 

1. การจัดท าเอง 

2.  การซือ้/การจ้าง มี  6  วิธี   

3.  การจ้างที่ปรึกษา 

4.  การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 

5.  การแลกเปล่ียน 

การควบคุม การจ าหน่าย 

6.  การเช่า 

2.การซือ้/การจ้างโดยวิธีสอบราคาครัง้หน่ึงเกิน 
100,000 บาท แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท  (  ข้อ  20 ) 

 
3.  การซือ้/การจ้างโดยวิธีประกวดราคาครัง้หน่ึงเกิน     
     2,000,000  บาท    (ข้อ  21 )   

4.การซือ้/การจ้างโดยวิธีพิเศษครัง้หน่ึงซึ่งมีราคาเกิน  
100,000  บาท  (ข้อ  23 และ  ข้อ  24) 

5.การซือ้/การจ้างโดยวิธีกรณีพเิศษ ไม่จ ากัดวงเงนิ (ข้อ 
26) 
6.การซือ้/การจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
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1. การจัดหา   
ให้พิจารณาความถกูต้องในขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างตาม ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่

ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข เพิ่มเตมิ ดงันี ้
1.1 วิธีการจดัซือ้จดัจ้าง การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีและกรรมการตา่งๆ รวมทัง้การปฏิบตัหิน้าท่ี 

ถกูต้องตามระเบียบก าหนด  
1.2 ขัน้ตอนการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง และก าหนดระยะเวลาการ ด าเนินการในแตล่ะ

ขัน้ตอนเป็นไปวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีก าหนดในระเบียบ  
1.3 ความสอดคล้องของข้อมลูในเอกสารหลกัฐานการจดัซือ้จดัจ้าง ทัง้หมด ตัง้แตบ่นัทกึ

แสดงความต้องการซือ้หรือจ้าง รายงานการขอซือ้ขอจ้าง ประกาศ ใบเสนอราคา สญัญา/ใบสัง่ซือ้/สัง่
จ้าง บนัทกึควบคมุงาน ใบสง่ของ/ สง่งานจ้าง ใบตรวจรับ ใบแจ้งหนี ้ ้ฯลฯ 

1.4 ความถกูต้องครบถ้วนของมลูคา่และรายการทรัพย์สินท่ีตรวจรับ กบัรายการทรัพย์สินท่ี
จดัซือ้จดัจ้าง และหรือการค านวณภาษี และคา่ปรับ  

2. การควบคุมทรัพย์สิน     
ให้ตรวจสอบในประเดน็ตอ่ไปนี ้
     2.1  ทะเบียนคมุทรัพย์สิน ทะเบียนครุภณัฑ์ (ส าหรับครุภณัฑ์เดมิท่ี ระบบมิได้ก าหนดให้ 

น ามาบนัทึกในทะเบียนคมุทรัพย์สิน) และบญัชีวสัด ุโดยพิจารณาความครบถ้วนถกูต้องเป็นปัจจบุนั
ในการบนัทกึรายการ การจ าแนกประเภท จ านวนและมลูคา่ของพสัด ุ 

   2.2  การเก็บรักษาพสัด ุพิจารณาจากสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภยั และดแูลรักษาให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใช้ เชน่ คอมพิวเตอร์ วสัดกีุฬา วสัดส่ืุอ การเรียนการสอน หนงัสือห้องสมดุ ฯลฯ  

   2.3  ความมีอยูจ่ริงของพสัด ุด าเนินการสุม่ตรวจนบัสงัเกตการณ์ พสัด ุ 
       2.4  การรายงานผลการตรวจสอบพสัดปุระจ าปี พิจารณาวา่ มีการ จดัท าหรือไม ่และ
รายงานสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงหรือไม่ 
 
3. การใช้ประโยชน์  

เป็นการพิจารณาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เชน่ ครุภณัฑ์ อาคาร คุ้มคา่หรือไม ่ใช้
ทรัพย์สินตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้มาหรือไม่ 
 
4. การจ าหน่ายพัสดุ  
 ให้พิจารณาวา่ พสัดท่ีุเส่ือมสภาพได้ด าเนินการจ าหน่าย ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข เพิ่มเตมิ 
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แนวการตรวจสอบการการบริการสินทรัพย์ 
 
 การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน  เป็นการตรวจสอบเก่ียวกบักระบวนการจดัหา  การ
ควบคมุการใช้ทรัพย์สินว่า มีการด าเนินการถกูต้องตามระเบียบก าหนด  รวมถึงการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินวา่เป็นไปอยา่คุ้มคา่และเกิดประโยชน์แก่หนว่ยงานด้วย 
  วตัถปุระสงค์  เพ่ือมัน่ใจวา่  การบริหารทรัพย์สินเกิดประโยชน์คุ้มคา่  และด าเนินการ
ถกูต้องตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ   
ซึง่กระบวนการเก่ียวกบัพสัดโุดยภาพรวมจะปรากฏตามรูปภาพดงันี ้
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 
 1.  การตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง 
 2.  การตรวจสอบการควบคมุทรัพย์สิน 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
วิธีการตรวจสอบ   
 ตรวจสอบการจัดซือ้จ้างโดยวิธีตกลงราคา 
  1.  ตรวจสอบการจดัซือ้/จ้าง กรณีด าเนินการตามปกติ 
   1.1  ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายการในรายงานขอซือ้/จ้าง  วา่เป็นไป
ตามระเบียบวา่ด้วย การพสัดฯุ  ข้อ 27 โดยให้พิจารณาความสอดคล้องของเหตผุลความจ าเป็นใน
การจดัซือ้/จ้าง  กบัหน้าท่ีภารกิจของสถานศกึษาและประเภทของเงินท่ีจดัซือ้/จดัจ้าง  เชน่ กรณีใช้
เงินอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐาน ต้องเป็นรายการท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐานซึง่ สพฐ. ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ
ระเบียบให้จดัซือ้/จ้างได้  เป็นต้น 

   1.2  ตรวจสอบการแตง่ตัง้ผู้ตรวจรับพสัดหุรือคณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุตรวจการ

1.  การตรวจสอบการจัดซือ้/จ้าง 

วัตถุประสงค์  :    เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินการจัดซือ้/จ้าง  มีประสิทธิภาพ              
                       ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
                       พ.ศ 2535  และแก้ไขเพิ่มเตมิมตคิณะรัฐมนตรีและหนังสือ 
                       ส่ังการที่เก่ียวข้อง 
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จ้าง เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบดงันี ้
 1.2.1  การแตง่ตัง้ผู้ตรวจรับพสัด ุ(คนเดียว)  ต้องเป็นกรณีวงเงินไมเ่กิน 10,000  

บาทโดยเป็นข้าราชการ หรือลกูจ้างประจ าก็ได้  และต้องไมใ่ชเ่จ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุท าหน้าท่ีจดัซือ้/จ้าง 
                1.2.2  กรณีแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หากกรรมการไมใ่ชข้่าราชการระดบั 3 ขึน้ไป ต้องมีเหตผุลชีแ้จงประกอบการแตง่ตัง้ 
      1.2.3  เป็นการแตง่ตัง้แตล่ะครัง้ท่ีจดัซือ้/จดัจ้าง 

   1.3  ตรวจสอบการสัง่ซือ้/จ้างและการท าสญัญา 
        1.3.1  ตรวจสอบวา่มีการจดัท าสญัญา หรือใบสัง่ซือ้/จ้าง(หนงัสือข้อตกลง) กรณี
วงเงิน เกิน  10,000  บาท 

  1.3.2   กรณีจดัท าสญัญา ตรวจสอบรูปแบบของสญัญาวา่เป็นไปตามท่ี กวพ.  
ก าหนด 

1.3.3 กรณีจดัท าใบสัง่ซือ้/จ้าง หรือหนงัสือข้อตกลงซือ้/จ้าง ตรวจสอบวา่มี 
ข้อก าหนดท่ีเป็นสาระส าคญั ได้แก่ รายการพสัด ุราคา วนัสง่มอบ อตัราคา่ปรับ 
     1.3.4  ตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/
จ้าง เป็นสาระส าคญั  ได้แก่ 
             -  ผู้ลงนามเป็นผู้ มีอ านาจ 
               -  รายละเอียดพสัดท่ีุซือ้/จ้าง เป็นไปตามท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงานขอ
ซือ้/จ้าง  โดยจ านวนและราคาไมเ่กินกวา่ท่ีได้รับความเห็นชอบ และตรวจกระทบกบัใบเสนอ 
ราคา(ถ้ามี) โดยราคาท่ีสัง่ซือ้/จ้าง ต้องไมส่งูกวา่ราคาท่ีร้านค้าเสนอ 
                                   -  การก าหนดอตัราคา่ปรับเป็นไปตามระเบียบ(อตัราร้อยละ  0.01-0.20) 
                                   -  กรณีท่ีท าสญัญา  ให้ตรวจสอบวา่ประเภทและมลูคา่ของหลกัประกนั
สญัญาเป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบฯ (มลูคา่ของหลกัประกนัสญัญาให้ค านวณในอตัราร้อยละ 5
ของวงเงินท่ีท าสญัญาซือ้/จ้าง) โดยให้ตรวจสอบวา่มีหลกัประกนัดงักลา่วด้วย                                                                                                       

   1.4   ตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจรับพสัด ุ
 1.4.1 ตรวจสอบวา่มีหลกัฐานการตรวจรับคือ ใบตรวจรับพสัด ุ
 1.4.2 ตรวจสอบรายละเอียดพสัดท่ีุตรวจรับ ดงันี ้

                      -   กรณีไมท่ าใบสัง่ซือ้/จ้าง   ให้ตรวจกระทบรายการพสัดใุนรายงานขอซือ้/
จ้างกบัรายการพสัดใุนใบตรวจรับพสัดแุละใบสง่ของ หรือใบเสร็จรับเงินกบัรายการพสัดใุบตรวจรับ
พสัดแุละใบสง่ของหรือใบเสร็จรับเงิน 
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                  -   กรณีท าสญัญา/ใบสัง่ซือ้/จ้าง ให้ตรวจกระทบรายการพสัดท่ีุตกลงซือ้/จ้าง
ในสญัญา/ ใบสัง่ซือ้/ จ้าง กบัใบตรวจรับพสัดแุละใบสง่ของ หรือใบเสร็จรับเงิน 

   1.4.3  หากจ าเป็นอาจตรวจสงัเกตการณ์พสัดท่ีุตรวจรับแล้ว 
   1.4.4  ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผู้ตรวจรับพสัด ุหรือคณะกรรมการ 

ตรวจรับพสัดวุา่ท าการตรวจรับลา่ช้าหรือไม ่โดยดจูากวนัท่ีสถานศกึษาได้รับหนงัสือส่งมอบพสัดุ กบั
วนัท่ีตรวจรับในใบตรวจรับพสัด ุตามระเบียบ ฯ ก าหนดให้ตรวจรับในวนัท่ีผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง น าพสัดมุา
สง่และให้ด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยเร็วท่ีสดุอยา่งช้าต้องไมเ่กิน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีผู้ขาย/ผู้ รับ
จ้างน าพสัดมุาสง่มอบ  ทัง้นีร้ะยะเวลาดงักล่าวไมร่วมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบ
ทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ 

   1.5 ตรวจสอบการตอ่อายสุญัญาหรือการขยายเวลาท าการตามสญัญา(ถ้ามี) วา่
เป็นไปตาม ข้อก าหนดในระเบียบฯ ข้อ 139  ดงันี ้    
      1.5.1   เหตเุกิดจากความผิดหรือบกพร่องของสว่นราชการ 
    1.5.2   เหตสุดุวิสยั 
                          1.5.3   เหตเุกิดจากพฤตกิรรมอนัหนึง่อนัใดท่ีคูส่ญัญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย  ทัง้นีผู้้ขาย/ผู้ รับจ้าง ต้องแจ้งเหตดุงักลา่วภายใน  15 วนั นบัแตเ่หตนุัน้ได้สิน้สดุลงเว้นแต่
กรณีท่ีเป็นเหตตุาม 1.5.1 ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้งหรือสถานศกึษาทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 

   1.6 ตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย 
    1.6.1  ตรวจสอบความถกูต้องของการค านวณคา่ปรับ (ถ้ามี) โดย 
ดจูากบนัทกึการขออนมุตัจิา่ยเงิน เปรียบเทียบกบัหลกัฐานการตรวจรับ ใบสัง่ซือ้/จ้าง  
    1.6.2  ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ยวา่มีสาระส าคญัครบถ้วนตามท่ีระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าท่ีของอ าเภอ และก่ิงอ าเภอ พ.ศ.2520 ก าหนด ได้แก่ 
           -   ช่ือ ท่ีอยูข่องผู้ รับ 
               -   วนั  เดือน  ปีท่ีรับเงิน 
     -   รายการรับเงินวา่เป็นคา่อะไร 
                -   จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

      -  ลายมือช่ือผู้ รับเงิน 

  2.  ตรวจสอบการจดัซือ้/จ้าง   กรณีจ าเป็นและเร่งดว่นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน    
ตามระเบียบฯ  ข้อ 39  วรรค  2 

     2.1  ตรวจสอบว่ามีบนัทึกชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นท่ีไม่อาจเสนอจดัซือ้/จ้าง
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ตามปกตขิองเจ้าหน้าท่ีพสัดหุรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ  ซึง่เป็นผู้ ซือ้/จ้างแล้วแตก่รณีและหวัหน้า
สถานศกึษาให้ความเห็นชอบ  
    2.2 ตรวจสอบความถกูต้องของหลกัฐานการจา่ยเช่นเดียวกบั ข้อ 1.6.2 
 ตรวจสอบการจัดซือ้/จ้างโดยวิธีสอบราคา  
  1.  ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายการในรายงานขอซือ้/จ้างตามระเบียบฯข้อ
27  โดยพิจารณาความสอดคล้องของเหตผุลความจ าเป็นในการจดัซือ้/จ้าง กบัหน้าท่ีภารกิจของ
สถานศกึษา  และประเภทของเงินท่ีจดัซือ้/จ้าง  เชน่  กรณีซือ้/จ้างด้วยเงินบริจาค  รายการท่ีจดัซือ้
ต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริจาค 
  2.  ตรวจสอบความถกูต้องของการแตง่ตัง้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากบั
คณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุคณะกรรมการตรวจการจ้าง (การจ้างต้องแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานด้วย) 
   2.1  กรณีแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีไมใ่ชข้่าราชการระดบั 3  ขึน้ไป  ต้องมีเหตผุลชีแ้จง
ประกอบการแตง่ตัง้ 
   2.2  กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา ห้ามแตง่ตัง้เป็น
กรรมการตรวจรับพสัด ุ
  3.  ตรวจสอบความถกูต้องของการจดัท าประกาศและเอกสารสอบราคา 
   3.1   รูปแบบเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   3.2   ตรวจสอบการก าหนดระยะเวลาให้ผู้ เสนอราคาย่ืนซองในประกาศและเอกสาร
สอบราคา  โดยวนัย่ืนซองวนัแรกต้องก าหนดห่างจากวนัสดุท้ายของการย่ืนซองไมน้่อยกวา่ 10 วนั  
   3.3  ตรวจสอบการก าหนดอตัราคา่ปรับในเอกสารสอบราคาเป็นไปตามระเบียบฯ 
หรือไม ่ (ร้อยละ  0.01 – 0.20)   
  4.  ตรวจสอบการปิดประกาศ  การสง่ประกาศ  และเอกสารสอบราคา 
   4.1  ตรวจสอบว่ามีการปิดประกาศสอบราคา  อาจใช้วิธีสอบถามผู้ เก่ียวข้อง หรือ
หากขณะท่ีเข้าตรวจสอบสถานศกึษาก าลงัด าเนินการประกาศสอบราคา ให้ตรวจสงัเกตการณ์ปิด
ประกาศ 
   4.2  ตรวจสอบการจดัสง่ประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งระเบียบฯ  ซึง่ก าหนดให้
สง่ถึงผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุจดัซือ้ หรือผู้ มีอาชีพรับจ้างให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้  ดงันี ้
    4.2.1  มีการสง่ประกาศและเอกสารสอบราคาให้ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุจะซือ้หรือผู้
มีอาชีพรับจ้าง หรือไม ่ ก่ีราย สง่โดยวิธีใด 
    4.2.2  กรณีสง่โดยตรง  ต้องมีหลกัฐานการลงช่ือรับเอกสารของผู้ มีอาชีพขาย/
อาชีพรับจ้าง 
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    4.2.3  กรณีสง่ทางไปรษณีย์  ต้องมีหลกัฐานการสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
   4.3  ตรวจสอบระยะเวลาการปิดประกาศสอบราคา  โดยอาจตรวจสอบวนัท่ีใน
ประกาศ กบัวนัท่ีเปิดซองในเอกสารสอบราคา  ซึง่วนัท่ีปิดประกาศจะต้องเป็นวนัก่อนวนัเปิดซองไม่
น้อยกวา่  10  วนั 
   4.4  ตรวจสอบระยะเวลาการสง่ประกาศและเอกสารสอบราคาซึง่จะต้องด าเนินการ
จดัสง่ก่อนวนัเปิดซองไมน้่อยกวา่ 10  วนั  โดย 
    4.4.1  ตรวจสอบวนัท่ีในเอกสารท่ีผู้ มีอาชีพขาย/รับจ้าง ลงช่ือรับประกาศและ
เอกสารสอบราคากบัวนัท่ีเปิดซองในเอกสารสอบราคา  (กรณีสง่โดยตรง) 
    4.4.2   ตรวจสอบวนัท่ีในหลกัฐานการสง่เอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนกบัวนัท่ีเปิดซองในเอกสารสอบราคา  (กรณีส่งทางไปรษณีย์) 
  5.  กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง  ให้ตรวจสอบวา่มีการก าหนดราคากลาง  โดย
สถานศกึษาต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางของงานก่อสร้างรายการท่ีสอบราคาตาม
ราคาท้องถ่ิน (วสัดท่ีุใช้ราคาของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จงัหวดั แล้วแต่
กรณี)  และให้ตรวจสอบด้วยวา่มีการระบรุาคากลางไว้ในประกาศสอบราคาหรือไม่ 
  6.  ตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่า
เป็นไปตามข้อก าหนด  และขัน้ตอนตามระเบียบฯ  ข้อ  42  ดงันี ้
   6.1  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ เสนอราคาโดยดจูากบนัทึกผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ กบัเอกสารสว่นท่ี  1   และประกาศรายช่ือผู้ผา่นการตดัเลือก  ซึง่มี
สิทธิได้รับการพิจารณาในขัน้ตอ่ไป  กรณีมีผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัให้ตรวจสอบวา่  มี
หลกัฐานการแจ้งให้ผู้ เสนอราคาดงักลา่วทราบ 
   6.2  ตรวจสอบว่าการเปิดซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการ ฯ ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาท่ีประกาศในเอกสารสอราคา  โดยดวู่ามีการบนัทกึวนั  เวลาและสถานท่ีท่ีท าการเปิด
ซองในบนัทึกของคณะกรรมการฯ 
   6.3  ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา  โดยดจูากบนัทกึความเห็นของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากบัเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี  1 และสว่นท่ี  2) 
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบคุณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาในเอกสารสอบราคาหรือไม่ 
   6.4  ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการคดัเลือกพสัดโุดยพิจารณาคณุภาพ/
คณุสมบตัขิองพสัดท่ีุเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการหรือไม่อยา่งไร  โดยดจูากบนัทกึของ
คณะกรรมการเปิดซองหากจ าเป็นอาจสอบถามเพิ่มเตมิจากคณะกรรมการฯ 
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   6.5  ตรวจสอบว่ากรรมการทกุคนลงช่ือก ากบัในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาทกุแผน่ 
   6.6  ตรวจสอบการพิจารณาราคา  ดงันี ้
    6.6.1  ตรวจสอบบนัทกึของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่าเสนอให้ซือ้/จ้าง
จากรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุจากจ านวนผู้ เสนอราคาท่ีผา่นการคดัเลือกคณุสมบตัแิละคณุภาพถกูต้อง
ตาม  6.3  และ  6.4  
    6.6.2   กรณีเสนอให้ซือ้/จ้างจากผู้ เสนอราคาท่ีมีรายเดียว  ให้ตรวจสอบวา่ผู้
เสนอราคารายนัน้มีคณุสมบตัถิกูต้อง  และพสัดท่ีุเสนอมีคณุภาพและคณุสมบตัเิป็นประโยชน์ตอ่
ราชการ  ในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงานขอซือ้/จ้าง 
    6.2.3   กรณีงานจ้างก่อสร้างให้ตรวจสอบวา่คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประเมิน
ราคาของผู้ เสนอราคาท่ีคดัเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต ่าสดุมาพิจารณาเปรียบเทียบบญัชีรายการก่อสร้าง
ของผู้ เสนอราคากบัใบประมาณราคากลางของสถานศกึษาในแตล่ะรายท่ีเป็นหวัข้อใหญ่ และหากมี
รายการท่ีผิดปกตมิาก ไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง  ให้ดวูา่คณะกรรมการฯ มีการเรียกผู้ เสนอราคามาปรับ
ลดราคา และแก้ไขยอดรวมให้ตรงกนั ก่อนเสนอให้ผู้ มีอ านาจพิจารณาสัง่จ้างหรือไม่ 
  7.  ตรวจสอบการอนมุตัสิัง่ซือ้/จ้าง โดยตรวจสอบการพิจารณาอนมุตัสิัง่ซือ้/จ้างของผู้ มี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ  กรณีการอนมุตัสิัง่ซือ้/จ้างไมเ่ป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ผู้อนมุตัิต้องมีเหตผุลประกอบการสัง่การ 
    8.  กรณีการจ้าง ให้ตรวจสอบราคาของผู้ เสนอราคารายท่ีทางราชการพิจารณาเห็นควร
จ้างมีราคาแตกตา่งจากราคากลางตัง้แตร้่อยละ 15 ขึน้ไป  สถานศกึษาได้จดัท าค าชีแ้จงสง่ สตง. 
หรือไม ่(มติ ครม.ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดว่นท่ีสดุ ท่ี นร 0205/ ว199 ลงวนัท่ี  
17  ตลุาคม  2544 เร่ืองหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลาง) 
  9.  ตรวจสอบความถกูต้องของการท าสญัญา 
   9.1  ตรวจสอบรูปแบบของสญัญา/ใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง ต้องเป็นไปตามท่ี  กวพ.
ก าหนด  ดงันี ้
    9.1.1  กรณีจดัท าใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างแทนสญัญา  ให้ตรวจสอบเง่ือนไขใน 
ใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างวา่ก าหนดให้ผู้ขายสง่มอบพสัดภุายใน  5  วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัลงนาม
ในใบสัง่ซือ้/สัง่จ้างหรือไม ่ โดยสาระส าคญัในใบสัง่ซือ้/สัง่จ้าง ต้องมีรายการและจ านวนพสัด ุ ราคา  
วนัสงมอบ  อตัราคา่ปรับ 
    9.1.2  กรณีเป็นการท าสญัญาซือ้/จ้างให้ตรวจสอบว่า  ประเภทและมลูคา่ของ 
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หลกัประกนัสญัญาเป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบฯ  (มลูคา่ของหลกัประกนัสญัญาให้ค านวณใน
อตัราร้อยละ  5  ของวงเงินท่ีท าสญัญา) 
     
   9.2  ตรวจสอบรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญา/ใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างตามข้อ 9.1 ท่ีเป็น
สาระส าคญั  ซึง่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาซือ้/จ้าง ได้แก่ 
    9.2.1  รายการพสัดท่ีุซือ้/จ้างเป็นไปตามท่ีได้รับอนมุตัใิห้ซือ้/จ้าง 
    9.2.2  ระยะเวลาการสง่มอบ 
    9.2.3  การก าหนดอตัราคา่ปรับ 
   9.3  กรณีการจ้าง  ตรวจสอบมลูคา่ของการปิดอากรแสตมป์ท่ีปิดสญัญาจ้าง/ใบสัง่
จ้าง ซึง่ต้องค านวณจากจ านวนคา่จ้าง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)ในอตัรา 1,000 ละ 1 บาท เศษไมถ่ึง 
1,000 บาท ให้คิดเป็น 1  บาท 
    กรณีสญัญาจ้างตัง้แต ่200,000 บาทขึน้ไป ให้ตรวจสอบว่ามีการน าสญัญาไป
สลกัหลงัตราสารเพ่ือช าระคา่อากร(แทนการปิดอากรแสตมป์) ท่ีส านกังานสรรพากรก่อนท าสญัญา
หรือภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท าสญัญา หรือไม่ 
   9.4  ตรวจสอบว่ามีการสง่ส าเนาสญัญาให้หน่วยงาน/บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี  ้
    9.4.1   สง่  สตง./สตง.สว่นภมูิภาคแล้วแตก่รณี   (วงเงิน  1 ล้านบาทขึน้ไป) 
    9.4.2   สง่กรมสรรพากร/สรรพากรจงัหวดัแล้วแตก่รณี  (วงเงิน 1 ล้านบาทขึน้ไป) 
    9.4.3   สง่คณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุตรวจการจ้างแล้วแตก่รณี 
    9.4.4   ผู้ควบคมุงาน (กรณีจ้างก่อสร้าง) 
  10.  ตรวจสอบความถกูต้องของการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา(ถ้ามี) โดยตรวจสอบว่า
เป็นกรณีท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ตามท่ีระเบียบก าหนดคือ 
   10.1  ต้องเป็นความจ าเป็นโดยไมท่ าให้ทางราชการเสียประโยชน์  หรือ 
   10.2  เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
  11.  ตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจรับพสัด/ุตรวจการจ้าง  โดย 
   11.1  ตรวจสอบวา่มีหลกัฐานการตรวจรับพสัด/ุตรวจการจ้าง (ใบตรวจรับพสัด)ุ 
   11.2  ตรวจสอบรายละเอียดพสัดท่ีุตรวจรับโดยกระทบรายการพสัดท่ีุตกลงซือ้/จ้าง 
ในสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้างกบัใบตรวจรับพสัด ุและใบสง่ของหรือใบเสร็จรับเงิน 
   11.3  หากจ าเป็น  อาจตรวจสงัเกตการณ์พสัดท่ีุซือ้/จ้าง 
   11.4  กรณีการจดัซือ้ ให้ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการ 
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ตรวจรับพสัดวุา่ท าการตรวจรับลา่ช้าหรือไม ่ โดยดจูากวนัท่ีสถานศกึษาได้รับหนงัสือสง่มอบพสัดกุบั
วนัท่ีท าการตรวจรับในใบตรวจรับพสัด ุ ทัง้นีต้ามระเบียบฯ  ก าหนดให้ตรวจรับในวนัท่ีผู้ขายน าพัสดุ
มาสง่  และให้ด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยเร็วท่ีสดุอยา่งช้าต้องไมเ่กิน  5  วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีผู้ขาย
น าพสัดมุาสง่มอบ  ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วไมร่วมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบทาง
เทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์ 
  12.  ตรวจสอบการตอ่อายสุญัญาหรือการขยายเวลาท าการตามสญัญา(ถ้ามี)  ว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดในระเบียบฯ ข้อ 139  โดยเหตท่ีุจะพิจารณาขยายเวลาท าการได้ต้องเป็นเหตท่ีุ
เกิดขึน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
   12.1  เหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสว่นราชการ 
   12.2  เหตสุดุวิสยั 
   12.3  เหตเุกิดจากพฤติการณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีคูส่ญัญาไมต้่องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย 
   ทัง้นีผู้้ขายต้องแจ้งเหตดุงักล่าวภายใน  15  วนั  นบัแตเ่หตนุัน้ได้สิน้สดุลงเว้นแต่
กรณีท่ีเป็นเหตตุาม 12.1  ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้งหรือสถานศกึษาทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 
  13.  ตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุงาน (กรณีการจ้างก่อสร้าง) 
   13.1  ตรวจสอบผู้ควบคมุงานได้มีการจดบนัทกึสภาพการปฏิบตังิานผู้ของรับจ้าง 
(ระบรุายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานวสัดท่ีุใช้ด้วย)  และเหตกุารณ์แวดล้อมเป็นรายวนั  พร้อมทัง้
ผลการปฏิบตังิาน หรือการหยดุงานและสาเหตท่ีุมีการหยดุงาน 
   13.2  ตรวจสอบวา่ผู้ควบคมุงานได้มีการสง่รายงานผลการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง
ตาม  13.1  ให้ผู้ เก่ียวข้องดงันี ้
    13.2.1   คณะกรรมการตรวจการจ้างทกุสปัดาห์ 
    13.2.2   เจ้าหน้าท่ีพสัดเุม่ือเสร็จงานแตล่ะงวด 
   13.3  ตรวจสอบวา่ผู้ควบคมุงานรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ตามก าหนดเวลาวา่ผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานเป็นไปตามสญัญาหรือไม ่ดงันี  ้
    13.3.1   ภายใน  3  วนันบัแตว่นัก าหนดลงมือท างานของผู้ รับจา่งตามสญัญา 
    13.3.2   ภายใน  3  วนันบัแตว่นัก าหนดสง่มอบงานแตล่ะงวด 
   13.4  ตรวจดวู่าผู้ควบคมุงานได้ด าเนินการตรวจงานแล้วเสร็จภายใน 3 วนัท าการ 
นบัถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานได้รับหนงัสือสง่มอบงานจากผู้ รับจ้าง  เพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างด าเนินการตอ่ไป 
  14.  ตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจการจ้าง 
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   14.1   ตรวจสอบรายละเอียดงานจ้างท่ีตรวจรับโดยกระทบกบัรายการท่ีก าหนดใน
สญัญาหรือใบสัง่จ้าง กบัใบตรวจการจ้าง/ใบตรวจรับพสัดแุละหนงัสือสง่มอบงานจ้าง 
   14.2   ตรวจสงัเกตการณ์งานท่ีจ้างตามท่ีเห็นสมควร  
   14.3   ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ว่าท าการ
ตรวจรับลา่ช้าหรือไม ่ โดยดจูากวนัท่ีโรงเรียนได้รับหนงัสือสง่มอบพสัด/ุงานจ้าง กบัวนัท่ีตรวจรับใน
ใบตรวจรับพสัด/ุใบตรวจการจ้าง  
    14.3.1   กรณีเป็นการตรวจรับพสัดท่ีุจ้างท าซึง่ไมใ่ชง่านจ้างก่อสร้างตามระเบียบ
ก าหนดให้ตรวจรับในวนัท่ีผู้ รับจ้างน าพสัดมุาสง่ และให้ด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยเร็วท่ีสดุอย่างช้า
ต้องไมเ่กิน  5  วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ รับจ้างน าพสัดมุาส่งมอบ  ทัง้นีร้ะยะเวลาดงักล่าวไมร่วมถึง
ระยะเวลาในการทดลอง  หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ 
    14.3.2   กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัด
ด าเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วท่ีสดุ  และในแตล่ะงวด จะต้องไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
และงวดสดุท้าย ไมเ่กิน  5  วนัท าการ  การนบัวนัด าเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่ิมนบั
ถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดได้  ให้
รายงานหวัหน้าสถานศกึษาพร้อมด้วยเหตผุลความจ าเป็นพร้อมกบัส าเนาแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบด้วย 
  15.  ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย 
   15.1   ตรวจสอบความถกูต้องของการค านวณคา่ปรับ (ถ้ามี) โดยดจูากบนัทกึการ
ขออนมุตัจิา่ยเงิน เปรียบเทียบกบัหลกัฐานการตรวจรับ  ใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง/สญัญา 
   15.2   ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ยวา่มีสาระส าคญัครบถ้วนตามท่ีระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าท่ีของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ  พ.ศ. 2520  ก าหนด ได้แก่ 
    -   ช่ือท่ีอยูข่องผู้ รับเงิน 
    -   วนั  เดือน  ปีท่ีรับเงิน 
    -   รายการรับเงินคา่อะไร 
    -   จ านวนเงินทัง้ตวัเลข และตวัอกัษร 
    -   ลายมือช่ือผู้ รับเงิน 
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 ตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
  1.  ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายละเอียดในรายงานขอจ้างตามระเบียบว่า
ด้วยการพสัดฯุ ข้อ 27  โดยให้พิจารณาความสอดคล้องของเหตผุลความจ าเป็นในการจดัจ้างกบั
หน้าท่ีภารกิจของสถานศกึษาและประเภทของเงินท่ีจดัจ้าง เชน่ กรณีจ้างด้วยเงินบริจาค  รายการท่ี
จดัจ้างต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริจาค 
 
  2.  ตรวจสอบวา่มีการแตง่ตัง้ผู้ท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
   2.1   ผู้บนัทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นผู้ปลดประกาศ
ประกวดราคาด้วย 
   2.2   ผู้ ปิดประกาศประกวดราคา  1  คน    และพยาน   2  คน 
   2.3   พยานในการปลดประกาศประกวดราคา  2  คน 
   2.4   ผู้น าสง่ประกาศประกวดราคา 
   2.5   ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 
   2.6   คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา 
   2.7   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
   2.8   คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   2.9   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
   โดยให้ตรวจสอบการแตง่ตัง้ผู้ท าหน้าท่ีดงักลา่ววา่เข้าข่ายข้อห้ามตามระเบียบฯและ
มตคิรม.หรือไม ่ กลา่วคือ 
    1)   ผู้ ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศต้องไมใ่ชบ่คุคลเดียวกนั  และต้องไมใ่ช่
บคุคลท่ีเป็นพยานในแตล่ะกรณีด้วย 
    2)   ผู้ ท่ีเป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ห้ามแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  โดยกรรมการทัง้สองคณะดงักลา่ว หากไมใ่ชข้่าราชการระดบั 3 ขึน้
ไปให้มีเหตผุลประกาอบการแตง่ตัง้ด้วย 
  3.  ตรวจสอบความถกูต้องของการจดัท าประกาศและเอกสารประกวดราคา  ดงันี  ้
   3.1   รูปแบบของประกาศและเอกสารประกวดราคาเป็นไปตามระเบียบฯ 
   3.2   ราคากลางท่ีระบใุนประกาศประกวดราคาเป็นราคาท่ีก าหนดโดย 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึง่สถานศกึษาแตง่ตัง้โดยจดัท าจากราคาในท้องถ่ิน  (วสัดใุช้ราคา
ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จงัหวดั แล้วแตก่รณี) 
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   3.3   การก าหนดวนัขายหรือให้เอกสารประกวดราคา (ขายหรือแจกแบบ) วนัย่ืน
ซอง(วนัรับซอง) และวนัเปิดซองเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด กลา่วคือ 
    3.3.1   ก าหนดวนัขายหรือให้เอกสารประกวดราคา(ขายหรือแจกแบบ) ต้องมี
ระยะเวลาการขายหรือให้ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ท าการ  และจะต้องมีชว่งเวลาส าหรับการค านวณราคา
ของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลงัปิดการขายหรือให้เอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวนัย่ืนซอง(วนั
รับซอง)  ไมน้่อยกวา่  7  วนัท าการ 
    3.3.2   ก าหนดวนัเวลาเปิดซองซึง่ต้องกระท าหลงัการรับซองนัน้  ระเบียบฯได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดวนั เวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้ค านงึถึงระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องในการด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะ
รายวา่เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   3.4   ตรวจสอบการก าหนดอตัราคา่ปรับในเอกสารประกวดราคาวา่เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในระเบียบฯหรือไม ่ (ร้อยละ 0.01 – 0.10 ) 
   3.5   ตรวจสอบวา่หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดไุด้สง่มอบส าเนาประกาศ (ซึง่ผู้ มีอ านาจลง
นามแล้ว)  ให้ผู้บนัทกึทะเบียนประกาศประกวดราคาก่อนการปิดประกาศโดยให้ลงช่ือและวนัเวลา
รับมอบในประกาศต้น ฉบบัและตรวจสอบวา่ผู้บนัทึกทะเบียนฯ  ได้บนัทกึข้อมลูรายละเอียดของ
ประกาศลงในทะเบียนประกาศประกวดราคาครบถ้วน ตามแบบท่ีมต ิ ครม.ก าหนด  และบนัทกึทนัที
ในวนัท่ีได้รับส าเนาประกาศจากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ โดยตรวจกระทบจากวนัท่ีผู้บนัทกึทะเบียนฯ
ลงช่ือรับมอบในประกาศต้นฉบบัและรายละเอียดในประกาศ  กบัข้อมลูท่ีบนัทึกในทะเบียนประกาศฯ 
   3.6  ตรวจสอบว่าการด าเนินการทกุขัน้ตอนตาม  3.5  ได้กระท าแล้วเสร็จภายในวนั
เดียวกบัวนัท่ีออกประกาศประกวดราคาหรืออยา่งช้าภายในวนัท าการถดัไป  โดยดจูากเอกสาร
หลกัฐานเชน่เดียวกบัการตรวจสอบตาม  3.5 
  4.  ตรวจสอบการปิดประกาศ  
   4.1  ตรวจสอบว่าผู้บนัทึกทะเบียนประกาศฯ ได้สง่มอบประกาศให้ผู้ ปิดประกาศ
และพยานในวนัท่ีบนัทึกข้อมลูตามประกาศในทะเบียนประกาศฯ  หรือไม ่ โดยดจูากวนั เดือน ปี 
และลายมือช่ือของผู้ ปิดประกาศและพยานท่ีบนัทกึรับมอบในทะเบียนประกาศฯ  ซึง่ต้องครบทกุคน 
   4.2   ตรวจสอบวา่ผู้ ปิดประกาศและพยานได้ปิดประกาศตามระยะเวลาท่ีมต ิครม. 
ก าหนด  กล่าวคือ  ต้องด าเนินการภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีได้รับประกาศหรืออย่างช้าภายในวนัท า
การถดัไป  โดยวนัท่ีปิดประกาศจะต้องก่อนการขายหรือให้เอกสารประกวดราคาไมน้่อยกว่า  7  วนั
ท าการและการปิดประกาศต้องปิดในตู้ ท่ีมีกญุแจปิด – เปิดได้  โดยตรวจสอบจากหลกัฐานดงันี ้
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    4.2.1   ตรวจสอบจากวนั เดือน ปี และลายมือช่ือของผู้ ปิดประกาศและพยานท่ี
บนัทกึก ากบัไว้ด้านบนประกาศฉบบัท่ีปิดประกาศกบัก าหนดวนัขายหรือให้เอกสารประกวดราคาใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
    4.2.2   ตรวจสอบจากบนัทกึรายงานผลการตรวจสอบการปิดประกาศของ
หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ ซึง่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีปิดประกาศ 
    4.2.3   ตรวจสงัเกตการณ์  ลกัษณะของผู้ใช้ปิดประกาศ 
  5.  ตรวจสอบการปลดประกาศ   ตรวจสอบวา่ผู้ปลดประกาศ (ผู้บนัทึกทะเบียน
ประกาศฯ) ด าเนินการปลดประกาศหลงัจากวนัเปิดซองแล้ว  โดยตรวจสอบจากากรลงช่ือและวนั 
เดือน ปี ท่ีปลดประกาศของผู้ปลดประกาศและพยานท่ีบนัทกึในหลกัฐานเอกสารดงันี  ้
   5.1    ทะเบียนประกาศฯ  (ช่องการปลดประกาศ) 
   5.2    ประกาศประกวดราคาท่ีปลด (ลงช่ือก ากบัไว้ท่ีด้างลา่งของประกาศ)  
   5.3    หลกัฐานการรับ-สง่มอบกญุแจปิดประกาศระหวา่งผู้ ปิดประกาศ กบัผู้ปลด
ประกาศ 
  6.  ตรวจสอบความถกูต้องของการสง่ประกาศ 
   6.1  ตรวจสอบรายการหนว่ยงานท่ีสถานศกึษาจดัส่งประกาศไปเผยแพร่ขา่วสาร
การประกวดราคาวา่ครบถ้วนตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนดหรือไม ่ โดยดจูากการบนัทกึรายช่ือหน่วยงาน
ท่ีบนัทกึในทะเบียนประกาศฯ ชอ่ง “การสง่ / การรับมอบ”  ดงันี ้
    6.1.1   สถานีวิทยกุระจายเสียงและหรือหนงัสือพิมพ์ 
    6.1.2   ศนูย์รวมขา่วประกวดราคากรมประชาสมัพนัธ์   (ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปด้วย) 
    6.1.3   อ.ส.ม.ท 
    6.1.4   ศนูย์รวมขา่วประกวดราคาของจงัหวดั (เฉพาะโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นส่วน
ภมูิภาคโดยให้สง่เอกสารประกวดราคาไปด้วย) 
    6.1.5   สตง. (สง่เอกสารประกวดราคาไปด้วย) 
    6.1.6   บริษัท ห้างหุ้นส่วนท่ีเป็นนิติบคุคลซึง่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างหรือ โฆษณา
โดยวิธีอ่ืน (ถ้าเห็นสมควร) 
   6.2   ตรวจสอบความถกูต้องของวิธีการสง่ประกาศ 
    6.2.1   กรณีจดัสง่ให้หนว่ยงานโดยตรง  ตรวจสอบวา่การน าสง่ประกาศถึง
หนว่ยงานโดยตรงนัน้  มีหลกัฐานการรับซองประกาศโดยตรวจกระทบรายการท่ีผู้น าส่งประกาศลง 
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ช่ือรับซองประกาศในทะเบียนประกาศประกวดราคากบัรายการท่ีบนัทึกในสมดุสง่หนงัสือหรือใบรับ
หนงัสือ ท่ีผู้น าสง่รับไปสง่ให้หนว่ยงานดงักล่าวและหนว่ยงานนัน้ได้รับซองประกาศประกวดราคา  
โดยดวูา่มีผู้ลงลายมือช่ือ พร้อมระบช่ืุอ นามสกลุ ต าแหน่ง และวนัเวลารับซองประกาศในสมดุสง่
หนงัสือหรือใบรับหนงัสือ 
    6.2.2   กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย์   ตรวจสอบว่าการสง่ประกาศทางไปรษณีย์ มี
การน าสง่ทางไปรษณีย์ดว่นพิเศษ (EMS)  โดยตรวจสอบรายการหนว่ยงานท่ีน าสง่ประกาศในส าเนา
ใบน าสง่ประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ดว่นพิเศษ (EMS) โดยช าระคา่ฝากสง่เป็นรายเดือน  
(ตามแบบท่ีมต ิครม.ก าหนด)  กระทบกบัรายการหน่วยงานท่ีผู้น าสง่ลงช่ือรับในทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา  และให้ตรวจดวูาส าเนาใบน าสง่ประกาศ ฯ  ดงักลา่วนัน้ ผู้น าสง่ประกาศกบัพนกังาน
รับฝากไปรษณีย์ได้ลงลายมือช่ือโดยระบช่ืุอ นามสกลุและวนั เวลาในการรับสง่ซองประกาศไว้เป็น
หลกัฐาน 
   6.3  ตรวจสอบว่าระยะเวลาการสง่ประกาศได้กระท าก่อนการขายหรือให้เอกสาร
ประกวดราคาไม้น้อยกวา่ 7  วนัท าการ  โดยตรวจสอบจากวนัท่ีพนกังานรับฝากของการส่ือสารฯ 
บนัทกึรับในใบน าสง่ประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์  กบัวนัขายหรือให้เอกสารประกวดราคาท่ี
บนัทกึในทะเบียนประกาศประกวดราคา 
  7.  ตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคาวา่เป็นไปตามข้อก าหนดและขัน้ตอนตามระเบียบข้อ 49  และ “หลกัเกณฑ์การรับและ
เปิดซองประกวดราคาเพ่ือตรวจสอบผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั”  ดงันี ้
   7.1   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการรับและเปิดซองด าเนินการรับซองตามก าหนดเวลา
และสถานท่ีในประกาศ โดยดจูากบนัทกึของคณะกรรมการฯ  ซึง่ต้องระบวุนั เวลาและสถานท่ีรับซอง 
   7.2   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการได้มีการจดัท าทะเบียนรับซองและลงช่ือก ากบัซอง
กบับนัทกึไว้ท่ีหน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
   7.3   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการฯได้มีการตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบั
เจ้าหน้าท่ีการเงินโดยกรณีหลกัประกนัซองเป็นหนงัสือค า้ประกนัได้มีการสง่ส าเนาหนงัสือค า้ประกนั
ให้หนว่ยงานผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัหรือไม่(ดจูากบนัทกึรายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง) 
   7.4   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจนบัเอกสารตามบญัชีรายการ
เอกสารของผู้ เสนอราคา  (ดจูากบนัทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง) 
   7.5   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการได้มีการด าเนินการเปิดซองตามวนัเวลาและ
สถานท่ีท่ีก าหนดในประกาศประกวดราคา  โดยเปิดเฉพาะซองใบเสนอราคาของรายท่ีผา่นการ 
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คดัเลือกไมเ่ป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัตามรายช่ือในประกาศของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา และได้มีการสง่มอบใบเสนอราคาและเอกสารทัง้หมดพร้อมด้วย
บนัทกึรายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวนัเดียวกนั  โดย
ตรวจสอบจากประกาศประกวดราคา  ประกาศรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและบนัทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง 
   7.6   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการทกุคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผน่ 
  8.  ตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาวา่เป็นไปตามข้อก าหนดและขัน้ตอนในระเบียบฯ  ข้อ 50  และหลกัเกณฑ์การรับและ
เปิดซองประกวดราคาเพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัดงันี  ้
   8.1   ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ เสนอราคาโดยดจูากบนัทกึผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ  กบัเอกสารส่วนท่ี  1  และประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกซึง่มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาในขัน้ตอ่ไป  กรณีท่ีมีผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  ได้มีการแจ้งให้ผู้ เสนอ
ราคารายนัน้ทราบ  
   8.2   ตรวจการตรวจสอบคณุสมบตัิอ่ืนของผู้ เสนอราคา  โดยดจูากบนัทกึของคณะ
กรรมการฯ กบัเอกสารประกอบการเสนอราคา เอกสารส่วนท่ี  1   และสว่นท่ี  2   วา่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม่ 
   8.3   ตรวจสอบวา่คณะกรรมการฯ  ได้มีการคดัเลือกพสัดโุดยพิจารณาคณุภาพ/
คณุสมบตัขิองพสัดท่ีุเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการหรือไม่  อย่างไร  โดยดจูากบนัทกึของ
คณะกรรมการเปิดซอง หากจ าเป็นอาจสอบถามเพิ่มเตมิจากคณะกรรมการฯ 
   8.4   ตรวจสอบวา่กรรมการทกุคนลงช่ือก ากบัในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราทกุแผน่ 
   8.5   ตรวจสอบการพิจารณาราคา 
    8.5.1   ตรวจสอบจากบนัทกึของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวา่
คณะกรรมการฯ เสนอให้จ้างจากรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุท่ีถกูต้องจากจ านวนผู้ เสนอราคาท่ีมี
คณุสมบตัถิกูต้อง  กรณีเสนอให้จ้างจากผู้ เสนอราคาท่ีมีรายเดียว  ให้ตรวจสอบวา่ผู้ เสนอราคาราย
นัน้มีคณุสมบตัถิกูต้อง  ในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงานขอจ้าง 
    8.5.2   ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินราคาของผู้ เสนอราคาท่ี
คดัเลือกไว้  ซึง่เสนอราคาต ่ามาพิจารณาเปรียบเทียบกบับญัชีรายการก่อสร้าง  ซึง่แสดงปริมาณวสัดุ 
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และราคาของผู้ เสนอราคากบัรายการในใบประมาณราคากลางของสถานศกึษา  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้
เสนอราคาได้เสนอปริมาณวสัดใุนแตล่ะรายการมีรายใดบ้างท่ีผิดปกตมิากและไมถ่กูต้องตรงตาม 
ข้อเท็จจริง  เพ่ือท าการปรับลดราคาและแก้ไขยอดรวมก่อนน าเสนอผู้ มีอ านาจพิจารณาหรือไม่ 
  9.  ตรวจสอบการสัง่จ้างโดยตรวจสอบการอนมุตัสิัง่จ้างของผู้ มีอ านาจ  (หวัหน้า
สถานศกึษา)  กรณีสัง่จ้างไมเ่ป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
ต้องมีเหตผุลประกอบการสัง่การ 
  10.  ตรวจสอบว่า  กรณีราคาของผู้ เสนอราคารายท่ีสถานศกึษาพิจารณาเห็นควรจ้างมี
ราคาแตกตา่งจากราคากลางตัง้แตร้่อยละ  15  ขึน้ไป  สถานศกึษาได้จดัท าค าชีแ้จงสง่  สตง.หรือไม ่ 
(มต ิครม. ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดว่นท่ีสดุ  ท่ี  นร  0205/ ว 199  ลงวนัท่ี  17 
ตลุาคม  2544  เร่ืองหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
  11. ตรวจสอบความถกูต้องของการท าสญัญา 
   11.1   ตรวจสอบรูปแบบของการท าสญัญาวา่เป็นไปตามท่ี  กวพ. ก าหนด   หรือไม่ 
   11.2   ตรวจสอบรายละเอียดท่ีก าหนดในสญัญาท่ีเป็นสาระส าคญั  ได้แก่  รายการ
ท่ีจ้าง  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  การค านวณคา่ปรับวา่เป็นไปตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง
หรือไม ่ 
   11.3   ตรวจสอบวา่มีการน าสญัญาไปสลกัหลงัตราสารเพ่ือช าระอากร (แทนการปิด
อากรแสตมป์)  ท่ีส านกังานสรรพากรก่อนท าสญัญาหรือภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัท าสญัญา 
   11.4   ตรวจสอบการสง่ส าเนาสญัญาให้หน่วยงาน/บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
    11.4.1  สง่ สตง./สตง.สว่นภมูิภาค แล้วแตก่รณี 
    11.4.2  สง่กรมสรรพากร หรือสรรพากรจงัหวดัแล้วแตก่รณี 
    11.4.3   คณะกรรมการตรวจการจ้าง   และผู้ควบคมุงาน 
  12.  ตรวจสอบความถกูต้องของการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา (ถ้ามี)  โดยตรวจสอบวา่
เป็นกรณีท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ตามท่ีระเบียบก าหนดกลา่วคือ 
   12.1   ต้องเป็นความจ าเป็นโดยไมท่ าให้ทางราชการเสียประโยชน์  หรือ 
   12.2   เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
  13.  ตรวจสอบการตอ่อายสุญัญาหรือการขยายเวลาท าการตามสญัญา (ถ้ามี)  เป็นไป
ตามข้อก าหนดในระเบียบ ฯ ข้อ 139  โดยเหตท่ีุจะพิจารณาขยายเวลาท าการได้  ต้องเป็นเหตท่ีุ
เกิดขึน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
   13.1   เหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสว่นราชการ 
   13,2   เหตสุดุวิสยั 
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   13.3   เหตเุกิดจากพฤตกิารณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีคูส่ญัญาไมต้่องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย 
   ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องแจ้งเหตดุงักลา่วภายใน  15  วนันบัแตเ่หตนุัน้ได้สิน้สดุลง  เว้นแต่
กรณีท่ีเป็นเหตตุาม  13.1   ซึง่หลกัฐานชดัแจ้งหรือโรงเรียนทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น  
  14.  ตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุงาน 
   14.1  ตรวจวา่ผู้ควบคมุงานได้มีการจดบนัทกึสภาพการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง(ระบุ
รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานและวสัดท่ีุใช้ด้วย)  และเหตกุารณ์แวดล้อมเป็นรายวนัพร้อมทัง้ผล
การปฏิบตังิานหรือการหยดุงานและสาเหตท่ีุมีการหยดุงาน 
   14.2  ตรวจวา่ผู้ควบคมุงานได้มีการสง่รายงานผลการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างตาม 
14.1 ให้ผู้ เก่ียวข้องดงันี ้
    14.2.1   คณะกรรมการตรวจการจ้างทกุสปัดาห์ 
    14.2.2  เจ้าหน้าท่ีพสัดเุม่ือเสร็จงานแตล่ะงวด 
   14.3  ตรวจวา่ผู้ควบคมุงานรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบตาม
ก าหนดเวลาว่าผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานเป็นไปตามสญัญาหรือไม ่ ดงันี  ้
    14.3.1   ภายใน 3 วนันบัแตว่นัก าหนดลงมือท างานของผู้ รับจ้างตามสญัญา 
    14.3.2   ภายใน 3 วนันบัแตว่นัก าหนดสง่มอบงานแตล่ะงวด 
   14.4   ตรวจดวูา่ผู้ควบคมุงานได้ด าเนินการตรวจงานแล้วเสร็จภายใน 3 วนัท าการ  
นบัจากวนัถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานได้รับมอบหนงัสือสง่งานจากผู้ รับจ้างเพื่อรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างด าเนินการตอ่ไป 
  15.  ตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจงานจ้าง  
   15.1  ตรวจสอบรายละเอียดงานจ้างท่ีตรวจรับโดยกระทบกบัรายการท่ีก าหนดใน
สญัญากบัใบตรวจการจ้างและหนงัสือสง่มอบงานจ้าง 
   15.2   ตรวจสงัเกตการณ์งานท่ีจ้างตามท่ีเห็นสมควร 
   15.3   ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรรมการตรวจการจ้าง  ว่าท า
การตรวจรับล่าช้าหรือไม ่ โดยดจูากวนัท่ีสถานศกึษาได้รับหนงัสือสง่มอบงานจ้าง  กบัวนัท่ีตรวจรับ
ในใบตรวจการจ้าง  โดยตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วท่ีสดุและในแตล่ะงวด (ยกเว้นงวด
สดุท้าย) กรรมการตรวจการจ้างให้เร่ิมนบัถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานได้ด าเนินการเสร็จและรายงานให้
ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างไมส่ามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดได้  ให้รายงานหวัหน้าสถานศกึษาพร้อมด้วยเหตผุลความจ าเป็น พร้อมกบั
ส าเนาแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบด้วย 
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  16.  ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ย 
   16.1  ตรวจสอบความถกูต้องของการค านวณคา่ปรับ  (ถ้ามี)  โดยดจูากบนัทกึการ
ขออนมุตัจิา่ยเงินหลกัฐานการตรวจการจ้าง  สญัญา 
   16.2  ตรวจสอบหลกัฐานการจา่ยวา่มีสาระส าคญัครบถ้วนตามท่ีระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินสง่คลงัในหน้าท่ีของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ  พ.ศ. 2520  ก าหนด ได้แก่ 
    -    ช่ือ ท่ีอยูข่องผู้ รับเงิน 
    -    วนั  เดือน  ปีท่ีรับเงิน 
    -    รายการรับเงินคา่อะไร 
    -    จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 
    -    ลายมือช่ือผู้ รับเงิน 
 

การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  
 เป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานจดัซือ้จดัจ้างวา่ด าเนินการ โปร่งใสและ

ถกูต้องตามระเบียบก าหนด วตัถปุระสงค์เพ่ือทราบวา่ การปฏิบตังิานเป็นไปตามระเบียบส านกั 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยพิจารณาในประเดน็
ตอ่ไปนี ้
  1. ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
ให้พิจารณาตรวจสอบดงันี ้ 
   1.1    การแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา 
เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดดุ้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
   1.2    การจดัท าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เป็นไปตาม ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  หรือไม ่
   1.3   ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาได้รับอนมุตัิจากผู้อ านวยการ
สถานศกึษา  หรือไม ่
   1.4   การเผยแพร่ มีการน าสาระส าคญัในร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา
ได้รับอนมุตัแิล้ว   (ท่ีเผยแพร่ได้)  ประกาศใน Website   ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน   และของกรมบญัชีกลาง ตามก าหนดระยะเวลาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
การพสัดดุ้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
  2. ขัน้ตอนการแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกผู้ให้บริการ 
ตลาดกลาง และการรายงานการขอซือ้หรือขอจ้าง  ให้ตรวจสอบวา่  
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   2.1 ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549   
   2.2 ด าเนินการคดัเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี
เสนอราคา เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549  
   2.3 จดัท ารายงานการขอซือ้หรือขอจ้าง ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วย
การพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
  3. ประกาศเชิญชวน  ให้พิจารณาในประเดน็ดงันี ้
   3.1 การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน ให้พิจารณาจากการสง่ ประกาศให้
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ และปิดประกาศตามระเบียบส านกั นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ พร้อมทัง้การเผยแพร่ประกาศทาง Website ตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
   3.2 ชว่งเวลาท่ีประกาศเชิญชวน และการแจกจา่ยหรือจ าหนา่ย เอกสารการ
ประกวดราคา เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามระเบียบส านกั นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดดุ้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คือ ไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
  4. การคัดเลือกเบือ้งต้นเพ่ือหาผู้มีสิทธิเสนอราคา  
   4.1   การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ให้พิจารณาจาก 
    (1)   สถานท่ีรับซอง ก าหนด ณ ท่ีท าการ หรือไม ่ 
    (2)   ก าหนดวนัรับซอง ไมน้่อยกว่า 3 วนั และไมเ่กิน 30 วนั นบัแตว่นัสดุท้าย
ของการแจกจา่ยหรือจ าหนา่ยเอกสารการประกวดราคา  
    (3)  การด าเนินการรับซอง เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการ
พสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 49  (1)  (2)  (3)  และ (4) และในกรณีท่ีรับหลกัประกนัซอง
เป็นเงินสด สถานศกึษาออกใบเสร็จรับเงิน ถกูต้อง หรือไม ่
   4.2   หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างโดยการประมลูด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์   ให้พิจารณาการลงลายมือช่ือวา่  เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
พสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  หรือไม ่
   4.3   การแจ้งผลการคดัเลือกเบือ้งต้น ให้พิจารณาจากแบบ บก.004-1 “แบบแจ้งผล
การคดัเลือกเบือ้งต้น” วา่ คณะกรรมการประกวดราคาได้แจ้งผลคดัเลือกเบือ้งต้นให้ผู้ เสนอราคาทกุ
รายทราบ หรือไม่  
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   4.4   การอทุธรณ์ผลการพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้น ให้พิจารณาวา่  
    (1)   มีผู้อทุธรณ์หรือไม่  โดยพิจารณาจากแบบ บก.004-2 “แบบ อทุธรณ์ผลการ
คดัเลือกเบือ้งต้น”  
    (2)   ระยะเวลาในการอทุธรณ์และการพิจารณาการอทุธรณ์เป็นไป ตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  หรือไม ่
    (3)  มีการแจ้งผลการอทุธรณ์ โดยพิจารณาจากแบบ บก.004-3 “แบบแจ้งผล
การพิจารณาค าอทุธรณ์/คดัค้าน ผลการคดัเลือกเบือ้งต้น”  
 
  5. การเสนอราคา ให้พิจารณาในประเดน็  ดงันี ้
   5.1  การแจ้งนดัหมาย ให้ตรวจสอบว่าทกุคนท่ีผ่านกระบวนการคดัเลือกเบือ้งต้น
ได้รับการแจ้งนดัหมายอยา่งถกูต้อง โดยพิจารณาจาก  
    (1)   มีการแจ้งนดัหมาย วนัเวลา และสถานท่ีเสนอราคา ตาม แบบ บก.005 
“แบบแจ้งวนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคาเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา” และแบบ บก.006 
“แบบแจ้งช่ือผู้แทนผู้ มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา”  ให้กบัผู้ มีสิทธิเสนอราคาทกุราย 
    (2)   วนัและเวลาท่ีก าหนดนดัหมาย เป็นวนัและเวลาท าการ  
   5.2   การปฏิบตัเิพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ให้ตรวจสอบ  
    (1)   รายช่ือและรายละเอียดของผู้ ท่ีเข้าสูก่ระบวน การเสนอราคา ท่ีลงทะเบียน
วา่ เป็นผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกเบือ้งต้น แล้ว  
    (2)   ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้มาลงทะเบียน ได้ประกาศเป็นผู้หมดสิทธิ เสนอราคา ตาม
แบบ บก.007 “แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา”  
    (3)  มีการยืนยนัราคาครัง้สดุท้ายของผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีลง ทะเบียนทกุคน 
ตามแบบ บก.008 “แบบยืนยนัราคาสดุท้ายในการเสนอราคา” และ “แบบเสนอราคากรณีขยายเวลา
เสนอราคา” ตามแบบ บก.009 (ถ้ามี)  
  6. ผลการพจิารณาการเสนอราคา   ให้ตรวจสอบวา่  
   6.1 คณะกรรมการฯ ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคาต ่าสดุหรือไม่ โดยพิจารณา จาก
รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา ของคณะกรรมการประกวดราคาท่ีเสนอตอ่ผู้อ านวยการ
สถานศกึษาซึง่เป็นผู้ มีอ านาจการสัง่ซือ้หรือสัง่จ้าง ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้ความเห็นชอบ  หรือไม ่
   6.2 มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทกุรายทราบตามแบบบก.010-1  
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“แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา” และหากไมมี่การอทุธรณ์  ได้ด าเนินการตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
   6.3 กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศกึษา ไมเ่ห็นชอบตามมตขิอง คณะกรรมการประกวด
ราคา มีการด าเนินการดงันี ้ 
     (1)   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาใน  Website  
    (2)   แจ้งผลการยกเลิกให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทราบทกุราย  
    (3)   รายงานให้ กวพ.อ.ทราบตามแบบ บก.010-2“แบบแจ้งยกเลิกการ 
จดัหาพสัด”ุ  
 
  7. การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา ให้ตรวจสอบวา่  
   7.1 มีผู้อทุธรณ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากแบบ บก.010-4  “แบบแจ้งเพ่ือระงบั 
การด าเนินการจดัหาพสัด ุขัน้ตอ่ไปกรณีมีการอทุธรณ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา”  
   7.2 ผลการอทุธรณ์เป็นอยา่งไร โดยพิจารณาจากแบบ บก.010-5 “แบบแจ้งผลการ
พิจารณาค าอทุธรณ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา”  
  8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเสนอราคา  ให้พิจารณาการค านวณคา่ใช้จ่าย ในการ
ประมลู และการรับเงินวา่ ถกูต้อง ครบถ้วนหรือไม่  
 
 

  
 
 
  
 
 
 

 ตรวจสอบทะเบียนคมุทรัพย์สินและบญัชีวสัด ุ ได้บนัทึกรายการถกูต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจบุนัหรือไม ่เชน่ ประเภททรัพย์สินย่ีห้อ รุ่น /แบบ   สถานท่ีใช้ประจ า วนั เดือน ปี ท่ีได้มา  
การก าหนดรหสัครุภณัฑ์และทรัพย์สิน ประวตัิ การซอ่มแซม บ ารุงรักษา และการคิดคา่เส่ือมราคา 
ดงันัน้ในคูมื่อเลม่นีจ้งึก าหนดประเดน็ย่อยในการตรวจสอบการควบคมุทรัพย์สินดงันี  ้
 

 2.  การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน 

  วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการควบคุมทรัพย์สินถูกต้อง รัดกุม  
                                และเป็นปัจจุบัน 
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  ประเดน็ยอ่ยท่ี  1   การตรวจสอบการควบคมุวสัด ุ
  ประเดน็ยอ่ยท่ี  2   การตรวจสอบการควบคมุครุภณัฑ์ 
  ประเดน็ยอ่ยท่ี  3   การตรวจสอบพสัดปุระจ าปีและการจ าหน่าย 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบความถกูต้องในการลงบญัชีวสัด ุ  
  1.1   ตรวจสอบแบบวสัดวุา่ใช้ตามแบบตวัอยา่งท่ี กวพ.ก าหนดหรือไม่ 
  1.2   ตรวจสอบการลงบญัชีวสัดวุา่มีการแยกเป็นชนิดและจดัเก็บบญัชีอย่างเป็นระบบ 
ง่ายและสะดวกตอ่การค้นหา 
  1.3   ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดท่ีลงรับในบญัชีวสัด ุ  เปรียบเทียบกบัจ านวน
และรายละเอียดในหลกัฐานการรับพสัดแุตล่ะรายว่าถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 
  1.4   ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดท่ีลงจา่ยในบญัชีวสัด ุ เปรียบเทียบกบัจ านวน
และรายละเอียดในหลกัฐานการจา่ยพสัดแุตล่ะรายการถกูต้องตรงกันหรือไม่ 
   1.4.1  หลกัฐานการรับพสัด ุได้แก่   
    -   ใบตรวจรับพสัด ุ และใบส่งของ เปรียบเทียบกบัใบสัง่ซือ้หรือสญัญา 
    -   หลกัฐานการรับบริจาคพสัด ุ เชน่ หนงัสือแจ้งความจ านงของผู้บริจาค และ
หรือบนัทกึเห็นชอบของหวัหน้าสถานศกึษา 
    -    หลกัฐานแสดงการรับวสัดจุากหนว่ยงานอ่ืนท่ีมอบให้ 
   1.4.2  หลกัฐานการจา่ยพสัด ุ ได้แก่ ใบเบกิพสัด ุ
   1.4.3  การอ้างอิงหลกัฐานการรับ – จา่ย ให้ล าดบัเป็นปีงบประมาณ 
 

ประเดน็ย่อยท่ี  1 :  การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ 

วัตถุประสงค์   :   เพ่ือม่ันใจว่าสถานศึกษาลงบัญชีวัสดุถูกต้อง ครบถ้วน  
                       และเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ และวัสดุคงเหลือตามบัญชี 
                       มีอยู่จริง อย่างครบถ้วน และการใช้วัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
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  1.5  ตรวจสอบความเช่ือถือได้  โดยตรวจสอบหลกัฐานการจา่ยเงินท่ีฝ่ายการเงินกบั
บญัชีวสัดวุา่วสัดท่ีุปรากฏในหลกัฐานการจา่ยเงินได้น าไปลงในบญัชีวสัดหุรือไม ่และจ านวนเงิน 
ถกูต้องตรงกนัหรือไม ่ โดยสุ่มตรวจเดือนปัจจบุนั ส าหรับปริมาณท่ีสุม่ตรวจให้อยูใ่นดลุยพินิจของ 
ผู้ตรวจสอบ 
 2.  ตรวจนบัวสัดคุงเหลือเปรียบเทียบกบับญัชีวสัด ุ 
  2.1   ตรวจนบัวสัดคุงเหลือเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือในบญัชีวสัดวุา่มีวสัดคุงเหลือ
ครบถ้วนถกูต้องตรงตามบญัชีวสัด ุ โดยอาจสุม่ตรวจสอบตามรายการท่ีเห็นสมควร 
  2.2   ตรวจสอบสภาพวสัดคุงเหลือวา่มีวสัดใุดช ารุด  เส่ือมคณุภาพ และสาเหตขุองการ
ช ารุดหรือเส่ือมคณุภาพ 
 3.  ตรวจสอบความคุ้มคา่ของการใช้วสัด ุ
  3.1  ตรวจสอบว่า ประเภท  ชนิด และจ านวนของวสัดท่ีุจดัซือ้เหมาะสมกบัความจ าเป็น
ในการด าเนินงานของสถานศกึษาหรือไม่ 
  3.2  กรณีวสัดท่ีุมียอดคงเหลือในบญัชีวสัดเุป็นจ านวนมาก  ให้ตรวจสอบว่าเป็นการ
จดัซือ้เกินความจ าเป็นหรือไม่ 
  3.3  กรณีไมมี่ยอดคงเหลือในบญัชีวสัด ุ มีการเบกิไปใช้หมด ให้ตรวจสอบการใช้จา่ย
วสัดขุองโรงเรียน มีความเหมาะสมหรือไม ่ มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบตัใินการใช้วสัดอุย่าง
ประหยดัอย่างไร   
 
 
 
 
 
  
 
 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของครุภณัฑ์ท่ีได้รับและบนัทกึควบคมุไว้ครบถ้วนตรงกนั 

  1.1  ก าหนดชนิดครุภณัฑ์ท่ีจะตรวจสอบจากทะเบียนคมุครุภณัฑ์ และทะเบียนคมุ 
ทรัพย์สิน  แล้วบนัทึกลงในกระดาษท าการตรวจสอบครุภณัฑ์ 

ประเดน็ย่อยท่ี  2  :  การตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ม่ันใจว่าครุภัณฑ์มีอยู่จริง มีการควบคุมไว้ครบถ้วน ถูกต้อง                      
                      ตรงกัน และเป็นปัจจุบัน ตามที่ระเบียบทางราชการก าหนด    
                      ตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์และเก็บรักษาของครุภัณฑ์ 
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  1.2  ตรวจนบัจ านวนครุภณัฑ์ตามข้อ 1.1  ให้สงัเกตการณ์สภาพของครุภณัฑ์ด้วยวา่มี
การให้รหสัประจ าตวัครุภณัฑ์หรือไม ่ สภาพใช้งานได้หรือไม ่ มีการใช้งานประจ าอยู่ท่ีใด  หรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบดแูลของผู้ใด  ตรงกบัท่ีบนัทกึไว้ในทะเบียนครุภณัฑ์ หรือทะเบียนคมุทรัพย์สิน
หรือไม ่
  1.3  หากพบว่ามีครุภณัฑ์ท่ีไมป่รากฏในทะเบียน  ให้บนัทกึรายละเอียดไว้เพ่ือ
ตรวจสอบหาสาเหต ุ
  1.4  หากพบว่า สถานศกึษาไมมี่การจดัท าทะเบียนครุภณัฑ์ และหรือทะเบียนคมุ
ทรัพย์สิน ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะวิธีการจดัท า   
 2.  ตรวจสอบวิธีการควบคมุครุภณัฑ์ของสถานศกึษาวา่จดัท าได้ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจบุนัตามระเบียบทางราชการก าหนด  
  2.1  ตรวจสอบว่ามีการจดัท าทะเบียนครุภณัฑ์และหรือทะเบียนคมุทรัพย์สินเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันีห้รือไม่ 
   2.1.1  ครุภณัฑ์ท่ีได้มาก่อนปีงบประมาณ  2547  ต้องจดัท าทะเบียนครุภณัฑ์ตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
   2.1.1  ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2547  เป็นต้นไป  ให้จดัท าเฉพาะ
ทะเบียนคมุทรัพย์สิน  ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง  ท่ี กค  0410.3/ว  338  ลงวนัท่ี  5 
พฤศจิกายน   2546 
  2.2   ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน  และเป็นปัจจบุนัของข้อมลูท่ีบนัทกึในทะเบียน  
โดย 
   2.2.1  ตรวจสอบการจดัท าทะเบียนคมุครุภณัฑ์หรือทะเบียนคมุทรัพย์สิน วา่มีการ
บนัทกึข้อมลูครบถ้วนตามแบบท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   2.2.2  ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดท่ีบนัทกึวา่ถกูต้องตรงกบัเอกสารการได้มา
ของครุภณัฑ์หรือไม ่ เชน่ 
    -   หลกัฐานการตรวจรับพสัด ุ (ใบสง่ของ/ใบสง่มอบ) 
    -   หลกัฐานการรับบริจาค   
    -   หลกัฐานการรับมอบครุภณัฑ์ท่ีหนว่ยงานอ่ืนจดัสง่ให้ 
   2.2.3  ตรวจสอบวา่มีการให้รหสัประจ าครุภณัฑ์ไว้ในทะเบียนหรือไม่ 
   2.2.4  ตรวจสอบการตีราคาและการคิดคา่เส่ือมราคาวา่ถกูต้องโดยมีหลกัการคือ 
    2.2.4.1   ครุภณัฑ์ท่ีเข้าข่ายตีราคาทรัพย์สิน  คดัแยกดงันี ้
 



 
 

84 

     (1)    ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ  2540 -  2545  และมีมลูคา่ท่ี
ได้มาตัง้แต ่ 30,000  บาทขึน้ไป 
     (2)    ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ  2546  เป็นต้นไป และมีมลูคา่ท่ี
ได้มาตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป 
     กรณีเป็นทรัพย์สินท่ีค านวณการตีราคาแล้ว เหลือมลูคา่สทุธิ ศนูย์บาทแตย่งั
สามารถใช้งานได้อยูใ่ห้คงมลูคา่สทุธิเหลือ 1  บาท แทน 
    2.2.4.2   การก าหนดอายกุารใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของครุภณัฑ์  ตามตาราง
อายกุารใช้งานและอตัราคา่เส่ือมราคาทรัพย์สินท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ก าหนดน ามาใช้ส าหรับครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2547 เป็นต้นไป ตามหนงัสือท่ี  
ศธ 04002/10517  ลงวนัท่ี   28  มิถนุายน  2547 (ตามคูมื่อเลม่นีจ้ะน าเสนอเฉพาะท่ี สพฐ.ก าหนด) 
    2.2.4.3    การค านวณคิดคา่เส่ือมราคาประจ าปี  ใช้วิธีเส้นตรง  และมีการ
ค านวณคิดคา่เส่ือมราคาสะสมครัง้แรก  นบัแตว่นัท่ีได้ครุภณัฑ์มาถึงวนัท่ีรับโอนเป็นทรัพย์สินของ 
สพฐ. ( 7 กรกกฏาคม  2546)   ดงันี ้

                  ●   คา่เส่ือมราคาตอ่ปี     =              ราคาทนุของทรัพย์สิน 
                                                                                    อายกุารใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  ●   คา่เส่ือมราคาสะสม   =       คา่เส่ือมราคาตอ่ปี x อายกุารใช้งานท่ีผ่าน 
                                                                        มาถึงวนัท่ีรับโอทรัพย์สิน               

    ●    มลูคา่สทุธิ               =      ราคาทนุ- คา่เส่ือมราคาสะสมถึงปีปัจจบุนั   
 
   2.2.5  ตรวจสอบข้อมลูการซ่อมแซมครุภณัฑ์จากเอกสารการจดัจ้าง  วา่ได้บนัทึกไว้
ด้านหลงัของทะเบียนคมุทรัพย์สินหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาครุภณัฑ์   
  3.1  ในขณะพิจารณาสุม่ตรวจนบัครุภณัฑ์ ให้พิจารณาว่าอยูใ่นสภาพใช้งานได้หรือไม ่
และยงัมีความจ าเป็นต้องใช้หรือไม ่  อาจใช้วิธีการสอบถาม หรือสงัเกตการณ์ แล้วบนัทกึในกระดาษ
ท าการ 
  3.2   ตรวจสอบข้อมลูการซอ่มแซมครุภณัฑ์ ท่ีบนัทกึไว้ด้านหลงัของทะเบียนคมุ
ทรัพย์สิน  โดยดวู่าสถานศกึษามีการพิจารณาความคุ้มคา่ในการใช้ครุภณัฑ์นัน้ตอ่ไปหรือไม ่
  3.3   ตรวจสอบวา่มีการถือปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้งาน  และการบ ารุงรักษาตามคูมื่อการ
ใช้งานของครุภณัฑ์นัน้  ๆ  หรือไม ่ เชน่ การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ   เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 
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  3.4  ตรวจสอบการจดัเก็บครุภณัฑ์ มีความปลอดภยัและเหมาะสมหรือไม ่ โดย 

สงัเกตสถานท่ีจดัเก็บหรือใช้งานและวิธีการเก็บรักษามีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาพของ
ทรัพย์สิน หรือตรงกบัท่ีระบใุนทะเบียนคมุฯ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วิธีการตรวจสอบ  

 1.  การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี  

  1.1  ตรวจสอบการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีคนหนึง่หรือหลายคนตามความจ าเป็น และต้อง 
ไมใ่ชเ่จ้าหน้าท่ีพสัด ุโดยจะต้องแตง่ตัง้ก่อนสิน้เดือน กนัยายน ของทกุปี 

  1.2  ตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าท่ี และการรายงานผลของผู้ ได้รับการแตง่ตัง้วา่เป็นไป 
ตามระเบียบท่ีก าหนดดงันี ้

(1)  เร่ิมด าเนินการในวนัเปิดท าการแรกของเดือนตลุาคม เป็นต้นไป และรายงาน 
ผลให้ทราบภายใน 30 วนัท าการ นบัแตว่นัเร่ิมด าเนินการเป็นต้นไป 

(2)  ตรวจสอบการรับ-จา่ยพสัด ุ งวดตัง้แตว่นัท่ี  1 ตลุาคม ปีก่อนจนถึงวนัท่ี  30       
เดือนกนัยายน ปีปัจจบุนั 
     (3) ตรวจนบัพสัดคุงเหลือมีอยูจ่ริงตรงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่ 

(4) ตรวจนบัพสัดท่ีุช ารุด เส่ือมคณุภาพหรือสญูหายไปเพราะเหตใุดหรือพสัดใุด 
ไมจ่ าเป็นต้องใช้ในราชการตอ่ไป 

 2.  การจ าหนา่ย 
  2.1   ตรวจสอบวา่ก่อนจ าหน่ายมีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม ่ 

กรณีท่ีไมแ่ตง่ตัง้จะต้องมีการชีแ้จงเหตผุลประกอบด้วย 
  2.2   ตรวจสอบการจ าหนา่ยพสัดแุตล่ะรายการตามท่ีระเบียบก าหนดไว้  4 วิธี คือ  

การขาย  การแลกเปล่ียน  การโอน  และการแปรสภาพหรือท าลาย 

 ประเดน็ย่อยท่ี  3 : การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่าย 

 วัตถุประสงค์  :   เพื่อให้ม่ันใจว่าสถานศึกษาได้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
                        ตามระเบียบที่ก าหนด  และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ  
                        ประจ าปี 
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                2.3  ตรวจสอบการสัง่จ าหนา่ยออกจากทะเบียนของผู้ มีอ านาจ และการรายงานผลให้ 
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ/กระทรวงการคลงั ทราบ 
 
เคร่ืองมือ/กระดาษท าการ 
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กระดาษท าการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน 
โรงเรียน.......................................อ าเภอ...............................สงักดั สพท........................... 

ตรวจสอบปีงบประมาณ....................เม่ือวนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ............ 
ประเภทโรงเรียน     □ โรงเรียนในฝัน     □ โรงเรียน SBM       □ โรงเรียนปกติ ขนาด………….. 

ที่ รายการท่ีตรวจสอบ 
ผลการเนินงาน 

บันทกึเพิ่มเตมิ 
มี ไม่มี 

1 การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบพสัดฯุ    
 1.1 แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ    
 1.2 แตง่ตัง้หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ    
 1.3 แตง่ตัง้หวัหน้าหนา่ยพสัด ุ    
2 การจดัท ารายงานขอซือ้/จ้าง ตามระเบียบพสัดฯุ ข้อ 27    
 2.1 เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องจดัซือ้จดัจ้าง    
 2.2 รายละเอียดของพสัดท่ีุจะจดัซือ้จดัจ้าง    
 2.3 ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือ    
 ราคาท่ีเคยซือ้หรือจ้างครัง้หลงัสดุภายใน 2ปีงบประมาณ    
 2.4 วงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง(เงินงบประมาณหรือเงินกู้ฯ)    
 2.5 ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พสัดหุรือให้งานแล้วเสร็จ    
 2.6 วิธีท่ีจะซือ้หรือจ้างและเหตผุลท่ีต้องซือ้หรือจ้างวิธีนัน้    
 2.7 ข้อเสนออ่ืน ๆ เชน่ การแตง่ตัง้กรรมการ,การออก    
 ประกาศและสง่ประกาศฯ    
3 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ ตามระเบียบพสัดฯุ ข้อ 34,35    
 3.1 แตง่ตัง้กรรมการครบและถกูต้องตามระเบียบ    
 3.2 ก าหนดระยะเวลารายงานผลของกรรมการ    
 3.3 แตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง    
4 การจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีสอบราคา    
 4.1 จดัท าเอกสารสอบราคาถกูต้องตามระเบียบฯ    
 4.2 จดัท าประกาศเผยแพร่การสอบราคา    
 4.3 จดัสง่ประกาศเผยแพร่การสอบราคาตามก าหนด    
 4.4 ปิดประกาศสอบราคาไว้ท่ีท าการของสว่นราชการนัน้    
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ที่ รายการท่ีตรวจสอบ 
ผลการเนินงาน 

บันทกึเพิ่มเตมิ 
มี ไม่มี 

 4.5 ก าหนดให้มีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ด้วยหรือไม่    
 4.6 จดัซือ้จดัจ้างจากผู้ เสนอราคาต ่าสดุหรือไม่    
 4.7 คณะกรรมการรายงานผลและให้ความเห็นเพ่ือสัง่การ    
 โดยเสนอผา่นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดพุร้อมเอกสารทัง้หมด    
5 การจดัท าสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือตามระเบียบฯ    
 ข้อ132,133    
 5.1 จดัท าข้อตกลงซือ้/จ้างเป็นหนงัสือ(ใบสัง่ซือ้/จ้าง)    
 5.2 จดัท าสญัญาตามท่ี  กวพ.ก าหนด    
 5.3 สญัญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างตดิอากรฯ หรือช าระอากร    
       เป็นตวัเงินถกูต้องตามท่ีก าหนด    
 5.4 สญัญาหรือข้อตกลงจดัท ารายละเอียดครบตามประกาศฯ    
 5.6 สง่ส าเนาสญัญา/ข้อตกลงให้ สตง.  กรมสรรพากร    
 5.7 สญัญา/ข้อตกลงก าหนดอตัราคา่ปรับฯ    
6 การสง่มอบและการตรวจรับพสัด ุ    
 6.1 มีใบสง่ของหรือใบแจ้งหนีถ้กูต้องตามท่ีตกลงไว้    
 6.2 มีใบตรวจรับพสัด/ุตรวจรับงานของคณะกรรมการ    
 6.3 คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับและรายงานตามก าหนด    
 6.4 กรณีสง่เกินก าหนดมีการปรับคูส่ญัญาหรือไม่    
 6.5 ได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกคา่ปรับในขณะท่ีรับมอบพสัดนุัน้    
 6.6 ได้แจ้งเรียกคา่ปรับตามสญัญาหรือข้อตกลงเม่ือครบก าหนด    
 6.7 ได้รับพสัดถุกูต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว    
7 การควบคมุและดแูลทรัพย์สิน    
 7.1 จดัท าบญัชีวสัดแุละทะเบียนคมุทรัพย์สินแล้ว    
 7.2 จดัท ารหสัประจ าครุภณัฑ์ครบทกุรายการแล้ว    
 7.3 มีหลกัฐานการเบกิจา่ยวสัดถุกูต้องทกุรายการ    
 7.4 การอนมุตัจิา่ยวสัดไุด้มอบให้หวัหน้าหน่ายพสัดเุป็นผู้สัง่จา่ย    
 7.5 การคิดคา่เส่ือมราคาประจ าปีและคา่เส่ือมราคาสะสม    
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ที่ รายการท่ีตรวจสอบ 
ผลการเนินงาน 

บันทกึเพิ่มเตมิ 
มี ไม่มี 

 7.6 ก่อนจา่ยวสัดมีุการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้    
 7.7 มีทรัพย์สินอยูจ่ริงครบตามทะเบียนคมุทรัพย์สิน    
 7.8 การเก็บรักษาอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัและเหมาะสม    
8 การตรวจสอบพสัดปุระจ าปีตามระเบียบฯ ข้อ  155    
 8.1 แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการตรวจสอบพสัดฯุ    
 8.2 ผู้ได้รับแตง่ตัง้เร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีและรายงานผลภายในก าหนด    
 8.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบวา่การรับจา่ยถกูต้อง    
 8.4 มีการรายงานผลตรวจสอบว่ามีพสัดคุงเหลือถกูต้อง    
 8.5 มีการรายงานพสัดท่ีุช ารุด เส่ือมคณุภาพหรือสญูไปเพราะ    
       เหตใุดหรือไมจ่ าเป็นต้องใช้ในราชการตอ่ไป    
 8.6 รายงานผลการตรวจสอบพสัดฯุ สง่   สตง.    
9 การจ าหน่าย    
 9.1 ได้แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะจ าหนา่ย    
 9.2 แตง่ตัง้กรรมการประเมินราคากลางก่อนขายฯ    
       (1) รายงานผลการจ าหน่ายให้ สตง.ภมูิภาค  ทราบแล้ว    
        (2) จ าหนา่ยออกจากทะเบียนคมุทรัพย์สินแล้ว    

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้ตรวจสอบ    (ลงช่ือ).......................................ผู้ตรวจสอบ 
วนัท่ีตรวจสอบ.....................................               วนัท่ีตรวจสอบ........................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบการควบคมุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของสถานศกึษา 
โรงเรียน………………….........……อ าเภอ......................................  สงักดั สพท............   

เพียง ณ วนัท่ี................................................................ 
ประเภทโรงเรียน  □ โรงเรียนในฝัน   □ โรงเรียน SBM   □ โรงเรียนปกต ิขนาด.......... 

ประเดน็การตรวจ รายการและผลการตรวจสอบ (มี) (ไม่มี) บันทกึเพิ่มเตมิ 

การควบคมุดแูล 1.   มีการจดัท าบญัชีวสัดหุรือไม่       

รักษาทรัพย์สิน 2.   การบนัทึกบญัชีวสัดถุกูต้องหรือไม่       

รัดกมุ 3.   มีหลกัฐานการรับ-จา่ยพสัดถุกูต้องหรือไม่       

และเป็นไปตาม 4.   ทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ต ่ากว่า 5,000 บาทมีการ       

ระเบียบ       บนัทกึควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สินหรือไม่       

  5.    มีการจดัท าทะเบียนคมุทรัพย์สินตามแบบท่ี       

         กรมบญัชีกลางก าหนดหรือไม ่       

  6.    การบนัทกึรายการในทะเบียนคมุทรัพย์สิน       

         บนัทกึครบถ้วน ถกูต้องหรือไม่       
การตรวจสอบพสัด ุ
ประจ าปี 

7.    มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัด ุ
       ประจ าปีหรือไม่       

  8.    คณะกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ปฏิบตัหิน้าท่ี       

         ตามระเบียบพสัดหุรือไม่       

  9.    มีการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบพสัด ุ       

         ประจ าปีหรือไม่       

  10.  ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากรายงานผล       

         การตรวจสอบพสัดปุระจ าปีหรือไม่       

การเก็บรักษา 11.  มีการเก็บรักษาท่ีปลอดภยัและ       

ทรัพย์สิน        เหมาะสมกบัสภาพทรัพย์สินหรือไม่       

การใช้ประโยชน์ 12.  มีการค านวณคา่เส่ือมราคาทรัพย์สิน       

  13.  มีการจดัท ารายงานทรัพย์สิน       

  14.   มีการสง่รายงาน(ตามข้อ 12-13.)ให้ สพท.       

ผู้ตรวจสอบ....................................................... วนัท่ีตรวจสอบ...................... 
 



กระดาษท าการตรวจนบัวสัดคุงเหลือ 
โรงเรียน………………….........………………………อ าเภอ.........................................................  สงักดั สพท...................................   

เพียง ณ วนัท่ี................................................................ 
ประเภทโรงเรียน     □ โรงเรียนในฝัน     □ โรงเรียน SBM       □ โรงเรียนปกติ ขนาด……………………........ 

ล าดับที่ ชนิด 

 
จ านวนวสัดุ 

 
สภาพของวัสดุ 

 
สถานที่เก็บวัสดุ 

 
การดูแลรักษา 

 
 

หมาย
เหตุ 

ตามบัญช ี ตรวจนับได้ 
ผลต่าง สาเหตุ ใช้ได้ ช ารุด 

เสื่อม
คุณภาพ 

เหมาะสม
/

ปลอดภยั 

ไม่เหมาะสม/
ไม่ปลอดภยั ด ี ไม่ด ี

              
              
              
              
              
              

 
ข้อสงัเกต........................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................                                                                               วนัท่ี.................................................................... 
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กระดาษท าการตรวจนบัครุภณัฑ์ 
โรงเรียน………………….........………………………อ าเภอ.........................................................  สงักดั สพท...................................   

เพียง ณ วนัท่ี................................................................ 
ประเภทโรงเรียน     □ โรงเรียนในฝัน     □ โรงเรียน SBM       □ โรงเรียนปกติ ขนาด……………………........ 

ล า 
ดับที่ 

 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

รหัส
ครุภัณฑ์ 

หมาย 
เลข 

ครุภัณฑ์ 

ตัวครุภัณฑ์ สภาพ การใช้ประโยชน์ สถานที่ตัง้/ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
มีให้
ตรวจ 

ไม่มีให้
ตรวจ 

สาเหตุที่ไม่
มี 

ใช้ได้ ช ารุด ใช้ ไม่ใช้ สาเหต ุ

             
             
             
             
             
             

ข้อสงัเกต........................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................                                                                               วนัท่ี.................................................................... 
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กระดาษท าการสอบทานการตีราคาและคิดคา่เส่ือมราคา 
โรงเรียน………………….........………………………อ าเภอ.........................................................  สงักดั สพท...................................   

เพียง ณ วนัท่ี................................................................ 
ประเภทโรงเรียน     □ โรงเรียนในฝัน     □ โรงเรียน SBM       □ โรงเรียนปกติ ขนาด……………………........ 

ล าดับ
ที่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ 

ราคา/
หน่วย/ชุด/

กลุ่ม 
วันท่ีได้มา 

อายุการใช้
งาน 

อัตราค่า
เส่ือม 

ค่าเส่ือม
ประจ าปี 

ค่าเส่ือม
สะสม 

มูลค่า
สุทธิ 

หมาย
เหตุ 

           
           
           
           
           
           

ข้อสงัเกต........................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................                                                                               วนัท่ี.................................................................... 
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ความหมายที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ 

 “การพัสดุ”   หมายความว่า การจดัท าเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง 
ออกแบบและควบคมุงาน การแลกเปล่ียนการเชา่ การควบคมุ การจ าหนา่ย และการด าเนินการอ่ืน ๆ 
ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
   “พัสดุ” หมายความวา่ วสัด ุครุภณัฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้างท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของส านกังบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
สญัญาเงินกู้จากตา่งประเทศ 
    “การซือ้” หมายความว่า การซือ้พสัดทุกุชนิดทัง้ท่ีมีการติดตัง้ ทดลอง และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แตไ่มร่วมถึงการจดัหาพสัดใุนลกัษณะการจ้าง 
     “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แตไ่มร่วมถึงการจ้างลกูจ้างของสว่นราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั การรับขนในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคมุงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

การจัดหาพัสดุ 
การซือ้/การจ้าง  มี  6  วิธี   

 1.  วิธีตกลงราคา  เป็นการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาไม่เกิน  100,000  บาท 

 2.  วิธีสอบราคา   เป็นการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  100,000  บาท แตไ่มเ่กิน  
2,000,000  บาท 

 3.  วิธีประกวดราคา  เป็นการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  2,000,000  บาท 

 4.   วิธีพิเศษ   เป็นการซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาเกิน  100,000  บาท  และมี
ลกัษณะความจ าเป็นกรณีหนึง่กรณีใดตามระเบียบพสัด ุ ข้อ 23 – ข้อ 24 

 5.  วิธีกรณีพิเศษ  เป็นการซือ้หรือการจ้างจากสว่นราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หนว่ยงานอ่ืน  ซึง่มีกฎหมายบญัญัตใิห้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารราชการท้องถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผู้ผลิตพสัดหุรือท างานจ้างนัน้เอง  และ
นายกรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ซือ้หรือจ้าง  หรือมีกฎหมายหรือมตคิณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซือ้หรือจ้าง 

 6.  วิธีการทางอิเลคทรอนิกส์  เป็นการซือ้หรือจ้างแตไ่มร่วมถึงการจ้างท่ีปรึกษา  การจ้าง
ออกแบบและควบคมุงาน  การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ ท่ีสามารถท าได้ตาม
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ระเบียบอ่ืน  โดยก าหนดให้ผู้ เสนอราคาได้เสนอราคาแขง่ขนักนัเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ระยะเวลา และ  ณ  สถานท่ีท่ีก าหนดโดยไมเ่ปิดเผยตวัเลขท่ีมีการเสนอราคา  (Sealed Bid 
Auction)  ท่ีมีมลูคา่ตัง้แตส่องล้านบาทขึน้ไป 
 ข้อควรระวัง 
  ส าหรับการซือ้หรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา  ซึง่
ขึน้อยู่กบัจ านวนเงินท่ีจะซือ้หรือจ้างในครัง้นัน้วา่สมควรจะใช้วิธีการซือ้หรือจ้างในวิธีใด มี
รายละเอียดเพิ่มเตมิประกอบการพิจารณาด้วย  คือ 
  1.  การซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ หมายถึงการซือ้หรือการจ้างท่ีมีลกัษณะพสัดปุระเภท
เดียวกนั  มีความต้องการในการใช้ในระยะเวลาเดียวกนัและควรจดัหาในคราวเดียวกนั 
  2.  วงเงินท่ีใช้ในการพิจารณาก าหนดวิธีการซือ้หรือการจ้าง  ให้ถือวงเงินงบประมาณท่ี
จะซือ้หรือจ้างในครัง้นัน้ทัง้หมด  ถ้าไมมี่วงเงินเงินประมาณให้ใช้วงเงินท่ีประมาณว่าจะซือ้หรือจ้างใน
ครัง้นัน้  และหากได้ด าเนินการซือ้หรือจ้างไปแล้ว  ปรากฏวา่จ านวนเงินท่ีจะต้องซือ้หรือจ้างจริง ๆ  
เปล่ียนแปลงไปมากหรือน้อยกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว้ในวิธีการซือ้หรือจ้างนัน้  ก็ให้ด าเนินการตอ่ไปได้
โดยไมก่ระทบกระเทือน  ถึงวิธีการซือ้หรือจ้าง  ซึง่ได้ด าเนินการมาแล้วแตป่ระการใด  
  3.  ในการซือ้หรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา  ระเบียบข้อ  22  วรรคแรก  ได้มี
ข้อก าหนด ถ้าผู้สัง่ซือ้หรือสัง่จ้างเห็นสมควรจะสัง่ให้กระท าโดยวิธีท่ีก าหนดไว้ส าหรับวงเงินท่ีสงูกวา่ก็
ได้  ตวัอยา่งเชน่  การซือ้ครุภณัฑ์รายการหนึง่มีวงเงินงบประมาณ  99,000  บาท  ซึง่ปกตจิะต้อง
ด าเนินการจดัซือ้โดยวิธีตกลาราคา เชน่นีผู้้สัง่ซือ้สามารถพิจารณาให้ด าเนินการโดยวิธีสอบราคาก็ได้ 
  4.  การแบง่ซือ้แบง่จ้าง ตามระเบียนฯข้อ  22  วรรคสอง  ก าหนดวา่การแบง่ซือ้หรือแบง่
จ้างโดยลดวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้างครัง้เดียวกนัเพ่ือให้วงเงินต ่ากว่าท่ีก าหนดในวิธีใดวิธีหนึง่  หรือ
เพ่ือให้อ านาจสัง่ซือ้หรือสัง่จ้างเปล่ียนไป จะกระท ามิได้ 
  องค์ประกอบความผิดของการแบง่ซือ้หรือแบง่จ้าง 

    1. มีการแบง่ซือ้แบง่จ้างจากท่ีควรจะด าเนินการในครัง้เดียวกนัออกเป็น 2 ครัง้ขึน้ไป 

    2. วิธีการซือ้หรือวิธีการจ้างเปล่ียนไป เชน่ จากวิธีสอบราคาเปล่ียนเป็นวิธีตกลงราคา 
  ข้อพิจารณาเก่ียวกบัการแบง่ซือ้หรือแบง่จ้าง 

   1.  เจตนาของเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการ 
   2.  ความถ่ี/ห่างของการซือ้หรือการจ้าง 
   3.  การซือ้หรือการจ้างจากผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรายเดียวกนั ในระยะเวลาใกล้เคียงกนั 
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การจัดซือ้/การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

 การซือ้การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซือ้หรือการจ้างครัง้หนึง่ซึง่มีราคาไม่เกิน 

100,000  บาท   มี   2  กรณี  คือ  กรณีด าเนินการตามปกต ิ กบักรณีจ าเป็นและเร่งดว่นท่ีเกิดขึน้ 

โดยไมค่าดหมายไว้ก่อน  และไมอ่าจด าเนินการาตามปกตไิด้ทนัที 

 กรณีด าเนินการตามปกต ิ มีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

  1.  การเตรียมการ  เจ้าหน้าท่ีพสัดจุะต้องตรวจสอบและเตรียมการดงันี  ้

    (1)  กรณีเป็นเงินงบประมาณ  เม่ือได้รับแจ้งจดัสรรให้เร่งด าเนินการจดัซือ้/ 

จ้างตามระเบียบฯ  ทนัที  และในกรณีเป็นวสัดหุรือครุภณัฑ์ท่ีก าหนดรายการให้ซือ้เป็นการเฉพาะ ให้ 

จดัซือ้ให้ตรงตามท่ีได้รับการจดัสรร  กรณีเงินงบประมาณท่ียงัไมไ่ด้รับอนมุตัเิงินประจ างวดให้ 

ด าเนินการโดยไมผ่กูพนังบประมาณไว้ก่อน และให้พร้อมท่ีจะก่อหนีผ้กูพนัได้ทนัทีเม่ือได้รับอนมุตัิ 

ทางการเงิน  โดยจะลงนามในใบสัง่ซือ้หรือสญัญาซือ้ขายตอ่เม่ือได้รับอนมุตัทิางการเงินแล้ว 

    ข้อควรระวัง    การซือ้/จ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทใดให้เป็นไปตามหลกัการ 
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้ (ท่ี นร 0702/ว 51 ลงวนัท่ี  20 มกราคม 2548 

   (2)  กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ  เชน่   เงินอดุหนนุทัว่ไป  เงินรายได้สถานศกึษา   
ให้ด าเนินการจดัซือ้/จ้างตามแผนการใช้จา่ยเงิน หรือแผนปฏิบตังิานประจ าปีของโรงเรียน  โดยศกึษา
หลกัเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้องของเงินดงักลา่ว 

   (3)  ตรวจสอบคณุสมบตัลิกัษณะเฉพาะ และราคามาตรฐานของวสัดแุละครุภณัฑ์ท่ี
จะซือ้ (ถ้ามี) ซึง่จะต้องระบใุนขัน้ตอนรายงานขอซือ้  หรือจดัเตรียมรูปแบบรายการและ/หรือ
รายละเอียดท่ีจะจ้างให้พร้อมท่ีจะด าเนินการ 

   (4)  จดัหารายช่ือ  ท่ีอยูข่องบริษัท ร้านค้า  หรือแหลง่ท่ีมีอาชีพขายวสัดหุรือ 

ครุภณัฑ์ท่ีโรงเรียนจะซือ้/จ้าง 

  2.  การด าเนินงาน  เม่ือตรวจสอบและเตรียมการตามข้อ 1  แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
จดัท ารายงานขอซือ้/จ้าง  พร้อมทัง้เสนอแตง่ตัง้ผู้ตรวจรับพสัดหุรือคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอตอ่หวัหน้าสถานศกึษาผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

   คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ  1  คน   และกรรมการอยา่งน้อย  2  คน  โดยปกติให้แตง่ตัง้จากข้าราชการตัง้แต่ 
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ระดบั  3   หรือเทียบเทา่ขึน้ไป  ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะแตง่ตัง้บคุคลท่ี
มิใชข้่าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  โดยควรแตง่ตัง้ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบั
พสัดท่ีุจะจดัซือ้/จ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย   

   ในกรณีวงเงินไมเ่กิน  10,000  บาท  จะตัง้ข้าราชการหรือลกูจ้างประจ าเพียงคน
เดียวเป็นผู้ตรวจรับพสัดก็ุได้  (ผู้ตรวจรับพสัดตุ้องไมใ่ชเ่จ้าหน้าท่ีพสัด ุ หรือหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุ
เป็นผู้จดัซือ้/จ้างครัง้นัน้) 

  3. เม่ือหวัหน้าสถานศกึษาเห็นชอบรายงานขอซือ้/จ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดดุ าเนินการดงันี ้

   (1)  ติดตอ่ตกลงราคากบัผู้ ท่ีจะขาย/ผู้ รับจ้าง  ภายในวงเงินทีได้รับความเห็นชอบ
ตามรายงานขอซือ้/จ้าง  และ 

   (2)  รายงานหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ เพ่ือพิจารณาสัง่ซือ้/จ้าง  และ 

   (3)  หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ และผู้ขาย/ผู้ รับจ้างลงนามในใบสัง่ซือ้/สัง่จ้าง หรือ
สญัญาจ้าง  2  ฉบบั   มอบให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง  1  ฉบบั 

   การซือ้/จ้างซึง่มีราคาไมเ่กิน  10,000  บาท  ไมต้่องจดัท าสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง 
หรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างก็ได้ 

   (4)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุ
งาน รับทราบค าสัง่และหน้าท่ีตามระเบียบฯ 

  4.  เม่ือครบก าหนดวนัสง่มอบตามสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้างหรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง  
หากผู้ขาย/ผู้ รับจ้างยงัไมส่ง่มอบพสัดใุห้เจ้าหน้าท่ีพสัดเุสนอหวัหน้าสถานศกึษาด าเนินการดงันี  ้

   4.1  ท าหนงัสือแจ้งการเรียกคา่ปรับเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ขายลงนามรับทราบ
หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

   4.2  หากจ านวนเงินคา่ปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินคา่พสัดตุามสญัญาซือ้ขาย/
สญัญาจ้าง หรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง   ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดรุายงานหวัหน้าสถานศกึษา  เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการดงันี ้

    (1)  บอกเลิกสญัญา  หรือ 

    (2)  ผอ่นปรนการบอกเลิกสญัญา หากผู้ขาย/ผู้ รับจ้างยินยอมเสียคา่ปรับให้แก่
ทางราชการโดยไมมี่เง่ือนไขใด  ๆ  ทัง้สิน้ 

    กรณีหวัหน้าสถานศกึษาพิจารณาแล้วมีเหตเุช่ือได้วา่ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างไมส่ามารถ 
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สง่มอบสิ่งของ/มอบงานตามสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง หรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างได้  ให้หวัหน้า
สถานศกึษาบอกเลิกสญัญาโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง ลงนามรับทราบโดยตรง
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  และรายงานตามสายงานถึงหวัหน้าสว่นราชการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเสนอให้เป็นผู้ทิง้งานตอ่ไป 

   4.3  เม่ือผู้ขาย/ผู้ รับจ้างได้สง่มอบพสัด/ุมอบงานจ้างภายหลงัเวลาท่ีก าหนด  และได้
ตรวจรับมอบงานถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง หรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้างแล้ว  ให้
โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการเรียกคา่ปรับเป็นลายอกัษรด้วย  สว่นวิธีการแจ้งให้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัการ
แจ้งการเรียกคา่ปรับ 

  5.  การตรวจรับพสัด ุหรืองานจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผู้ตรวจรับพสัด ุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างหรือตรวจการจ้าง  แล้วแตก่รณี  จะต้องศกึษาสญัญาซือ้ขาย/สญัญา
จ้าง หรือใบสัง่ซือ้/ใบสัง่จ้าง   หรือรายการท่ีได้รับความเห็นชอบให้ซือ้/จ้างอยา่งละเอียด  เม่ือผู้ขาย/
ผู้ รับจ้างแจ้งก าหนดวนัสง่มอบพสัด ุ(หรือน าพสัดมุาสง่)   โรงเรียนลงทะเบียนรับตามระเบียบงาน
สารบรรณ และให้เจ้าหน้าท่ีพสัดแุจ้งผู้ตรวจรับหรือประธานกรรมการตรวจรับพสัด ุ/กรรมการตรวจ
ตรวจการจ้าง  นดัวนั เวลา กรรมการไปตรวจรับ 

  6.  เม่ือได้ตรวจรับพสัด/ุตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าท่ีพสัดลุงบญัชีวสัดุ
หรือทะเบียนครุภณัฑ์ หรือทะเบียนทรัพย์สิน หรือขอขึน้ทะเบียนสิ่งปลกูสร้าง แล้วแตก่รณี  และเม่ือ
เจ้าหน้าท่ีพสัดจุ่ายพสัดท่ีุมีการประกนัความช ารุดบกพร่องให้แจ้งให้ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูล
บ ารุงรักษาพสัดนุัน้ทราบก าหนดระยะเวลาการประกนัความช ารุดบกพร่องตามสญัญาทกุครัง้ 

  7.  เม่ือการสง่มอบพสัด/ุมอบงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และพสัดนุัน้อยูใ่นระหวา่ง
การรับประกนัความช ารุดบกพร่องหากเกิดการช ารุดบกพร่องขึน้ระหวา่งประกนัตามท่ีก าหนดใน
สญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง  (กรณีท าสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง)  ให้ผู้ มีหน้าท่ีดแูลบ ารุงรักษาพสัดุ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีพสัดเุพ่ือรายงานเสนอหวัหน้าสถานศกึษาแจ้งให้ผู้ขายด าเนินการซอ่มแซมโดยดว่น  
ในกรณีท่ีแจ้งให้มาด าเนินการแล้ว  ผู้ขายไมม่าท าการซอ่มแซมแก้ไขตามสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง 
ภายในก าหนดเวลาให้โรงเรียนรายงานหวัหน้าสว่นราชการตามสายการบงัคบับญัชาตอ่ไป 

  เม่ือครบก าหนดข้อผกูพนัตามสญัญาแล้ว  หากพสัดดุงักลา่วไมเ่กิดการช ารุดบกพร่อง
หรือมีความช ารุดบกพร่องเกิดขึน้  แตรั่บการซอ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คืนหลกัประกนัสญัญาแก่
ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง ได้  

  การตรวจความช ารุดบกพร่องของพสัดท่ีุอยูใ่นระหว่างการรับประกนั  ก่อนการคืน
หลกัประกนัให้ถือปฏิบตัดิงันี ้
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   (1)  ให้ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลพสัดดุงักลา่วในข้อ  6   ท าการตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพสัด ุ ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการประกนัความช ารุดบกพร่องภายในระยะเวลาดงันี  ้
    -  ภายใน 15  วนั ส าหรับหลกัประกนัท่ีมีระยะเวลาของการประกนัไมเ่กิน  
6  เดือน หรือ 
    - ภายใน  30  วนั  ส าหรับหลกัประกนัสญัญาท่ีมีระยะเวลาของการประกนัตัง้แต ่ 
6  เดือนขึน้ไป  

   (2) เม่ือตรวจสอบแล้วให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีพสัดเุพ่ือรายงานหวัหน้าสถานศกึษาทราบ 

   (3)  หากผลการตรวจสอบปรากฏ วา่มีความช ารุดบกพร่องให้หวัหน้าสถานศกึษารีบ
ด าเนินการดงันี ้

    -  แจ้งให้ผู้ขายมาด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการ
ประกนัความช ารุดบกพร่อง  และ 

    -  แจ้งให้ผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) ทราบด้วย 

   ในการแจ้งผู้ขายและผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) ดงักล่าวข้างต้น  ถ้าไมส่ามารถแจ้งโดยตรง
ให้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

  การซือ้กรณีจ าเป็นและเร่งดว่นตามระเบียบฯ ข้อ 39 วรรค 2 

   ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

    1.  การซือ้/จ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีจ าเป็น และเร่งดว่นท่ีเกิดขึน้โดยไมไ่ด้
คาดหมายไว้ก่อน และไมอ่าจด าเนินตามปกตไิด้ทนั  กล่าวคือ  ไมส่ามารท ารายงานขอซือ้เสนอตอ่
หวัหน้าสถานศกึษาตามปกติก่อนได้  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัด ุหรือผู้ อ่ืนท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้พสัดหุรือ
จ าเป็นต้องจ้างนัน้ ด าเนินการจดัซือ้พสัด/ุจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ่หน้า
สถานศกึษา  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน  (กรณีทดรองจา่ยไปก่อน) หรือใบสง่ของไปด้วย 

    2.  เม่ือหวัหน้าสถานศกึษาให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานท่ีได้รับความ
เห็นชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานตรวจรับและใช้เป็นหลกัฐานเบกิจา่ยตอ่ไป  โดยไมต้่องมีการตรวจรับ
จากคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับอีก 

 
 
 
 



   103 

การควบคุมวัสดุ 
 

วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือควบคมุการลงบญัชีวสัดท่ีุถกูต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจบุนั  ตามระเบียบ
หลกัเกณฑ์ 
      2.  วสัดคุงเหลือตามบญัชีมีอยูจ่ริง  อยา่งครบถ้วน  
      3.  การควบคมุและเก็บรักษาวสัด ุ เหมาะสม 
     4.  การใช้วสัดเุป็นไปอยา่งคมุคา่ 

ความถูกต้องในการลงบัญชีวัสดุ 

      1.  แบบบญัชีวสัด ุ  ใช้ตามแบบตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนด 
      2. การลงบญัชีวสัด ุ มีการแยกเป็นชนิด   และจดัเก็บบญัชีอยา่งเป็นระบบ  ง่ายและ
สะดวกตอ่การค้นหา 

3. ความถกูต้องตรงกนัระหว่างลายละเอียดท่ีลงรับในบญัชีวสัด ุกบัรายละเอียดใน 
หลกัฐานการรับพสัด ุ  
              3.1  หลกัฐานการรับพสัด ุ  ได้แก่ 
    1)  ใบตรวจรับพสัด ุ 
    2)  หลกัฐานการรับบริจาคพสัด ุ เชน่  หนงัสือแจ้งความจ านงของผู้บริจาค  และหรือ
บนัทกึเห็นชอบของหวัหน้าสถานศกึษา 
    3)  หลกัฐานการแสดงการรับวสัดจุากหน่วยงานอ่ืนมอบหมายให้ 
       4.  ความถกูต้องตรงกนัระหว่างรายละเอียดท่ีลงจา่ยในบญัชีวสัด ุกบัรายละเอียดใน
หลกัฐานการจา่ยพสัด ุ
              4.1  หลกัฐานการจา่ยพสัด ุ ได้แก่  ใบเบิกพสัด ุ 
              4.2  การอ้างอิงหลกัฐานการรับ-จา่ย  ให้ส าคญัเป็นปีงบประมาณ 
      5.  ความถกูต้องตรงกนัระหว่างหลกัฐานการจา่ยเงินกบับญัชีวสัดุ 
วัสดุคงเหลือ 
        1.  วสัดคุงเหลือกบับญัชีวสัดถุกูต้องตรงกนั   
         2.  วสัดมีุสภาพดี     
         3.  วสัดเุส่ือมคณุภาพหรือไม่ 
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สถานที่และวิธีการเก็บรักษาวัสดุ 
 
      1.  สถานท่ีจดัเก็บวสัดเุหมาะสม  ปลอดภยั 
      2.  การจดัเก็บวสัดเุป็นหมวดหมู ่  สะดวกตอ่การเบกิจา่ย 
ความคุมค่าของการใช้วัสดุ   

      1. ประเภท  ชนิด  และจ านวนวสัดท่ีุจดัซือ้ เหมาะสมกบัความจ าเป็นในการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

      2.  ไมจ่ดัซือ้วสัดเุกินความจ าเป็น 
      3.  มีมาตรการหรือแนวปฏิบตัท่ีิดีในการใช้วสัดไุด้อย่างประหยดั  เชน่  มีการก าหนดให้ใช้
กระดาษสองหน้าเป็นต้น 

 

การควบคุมครุภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ 

      1.  เพ่ือดคูวามมีอยูจ่ริงของครุภณัฑ์ท่ีสถานศกึษาได้รับ และบนัทกึควบคมุไว้ครบถ้วน
ตรงกนั 

      2.  วิธีการควบคมุครุภณัฑ์ของสถานศกึษา  มีความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั  
ตามท่ีระเบียบราชการก าหนด 
      3.  เพ่ือดคูวามคุ้มคา่ของการใช้ประโยชน์ครุภณัฑ์ 
ความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีสถานศึกษาได้รับและบันทกึควบคุมไว้ครบถ้วนตรงกัน 

     1.  จดัท าทะเบียนครุภณัฑ์ และทะเบียนคมุทรัพย์สินถกูต้องเป็นปัจจบุนั 

      2.  มีการใช้รหสัประจ าตวัครุภณัฑ์ 

      3.  สภาพการใช้งานเป็นอยา่งไร 

      4  มีการใช้งานอยูท่ี่ใด  หรืออยูใ่นความรับผิดชอบดแูลของผู้ใด  ตรงกบัท่ีบนัทกึไว้ใน 
ทะเบียนครุภณัฑ์หรือทะเบียนคมุทรัพย์สินหรือไม ่ 
วิธีควบคุมครุภัณฑ์   
               การควบคมุครุภณัฑ์  เป็นไปตามระเบียบราชการก าหนดได้แก่  ระเบียบส านกันายก
รัฐมนตรีวา่การพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  และหลกัการตีราคาทรัพย์สินของ
กรมบญัชีกลาง 
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      1. มีการจดัท าทะเบียนครุภณัฑ์และหรือทะเบียนคมุทรัพย์สินเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงันี ้
              1.1  ครุภณัฑ์ได้มาก่อนปีงบประมาณ  2547  ต้องจดัท าทะเบียนครุภณัฑ์ตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ และทะเบียนคมุ
ทรัพย์สินตามหลกัการบญัชีเกณฑ์คงค้าง  ซึง่กรมบญัชีกลางได้ก าหนดตามหนงัสือดว่นท่ีสดุ  กค 
0528.2 /33545   ลงวนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2544    เร่ือง   การตีราคาทรัพย์สิน  และตาม
หนงัสือดว่น  ท่ี กค  0410.3 / 340  ลงวนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2545   เร่ืองปรับเปล่ียนระบบ
บญัชีสว่นราชการ 
              1.2  ครุภณัฑ์ท่ีได้รับตัง้แตปี่งบประมาณ   2547  เป็นต้นไป ให้จดัท าเฉพาะ
ทะเบียนคมุทรัพย์สิน  ทัง้นีต้ามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค  0410.3/ว 338  ลงวนัท่ี 5  
พฤศจิกายน  2546   
      2.  ความถกูต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจบุนัของข้อมลูท่ีบนัทกึในทะเบียน 
              2.1  มีการบนัทกึข้อมลูครบถ้วนตามแบบทะเบียนครุภณัฑ์และหรือทะเบียนคมุ
ทรัพย์สิน 
             2.2  ความถกูต้องตรงกนัของจ านวนและรายละเอียด   เชน่         

                      1)  หลกัการตรวจรับพสัด ุ( กรณีท่ีเป็นการจดัซือ้จากเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ) 
                     2)  หลกัฐานการรับบริจาค 
                     3)  หลกัฐานการรับมอบครุภณัฑ์ท่ีหนว่ยอ่ืนจดัสง่มาให้ 

            2.3  มีการให้รหสัประจ าครุภณัฑ์ไว้ในทะเบียน 

            2.4  มีการตีราคาคา่เส่ือมราคา  โดยใช้หลกัการดงันี ้

                     1)  ครุภณัฑ์ท่ีเข้าขา่ยตีราคาทรัพย์สิน  คดัแยกดงันี ้

                          (1) เป็นครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2540 - 2545 มีมลูคา่ท่ีได้มาตัง้แต ่
30,000 บาทขึน้ไป     

                          (2) ครุภณัฑ์ท่ีได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ 2547  เป็นต้นไป  อายกุารใช้งาน
ครุภณัฑ์เป็นไปตามตารางอายกุารใช้งานท่ี สพฐ. ก าหนด ตามหนงัสือท่ี  ศธ. 04002/10517 ลง
วนัท่ี  28  มิถนุายน  2547   
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             2.5  การค านวณคดิคา่เส่ือมราคาประจ าปี  ใช้วิธีเส้นตรง  และมีการค านวณคดิคา่
เส่ือมราคาสะสมเป็นครัง้แรก  นบัตัง้แตว่นัท่ีได้ครุภณัฑ์มาถึงวนัท่ีรับโอนเป็นทรัพย์สินของ  สพฐ. 
(7  กรกฎาคม  2546) 
             2.6  บนัทกึข้อมลูการซอ่มแซมครุภณัฑ์จากเอกสารการจดัจ้าง  ไว้ด้านหลงัของ
ทะเบียนคมุทรัพย์สิน 
การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาดูแลครุภัณฑ์ 

      1.  ครุภณัฑ์อยูใ่นสภาพใช้งานได้  และยงัมีความจ าเป็นต้องใช้ 

      2.  กรณีผลการตรวจสอบพสัดปุระจ าปีปรากฏวา่มีพสัดสุญูไปช ารุด  เส่ือมสภาพ  
หรือไมจ่ าเป็นต้องใช้ราชการตอ่ไป  ให้สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงวา่เกิด
จากสาเหตใุด เว้นแตก่รณีเห็นด้วยอย่างชดัเจนวา่   เป็นการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใช้งาน
ปกติและหากผลการพิจารณาต้องหาผู้ รับผิดชอบด้วย  ให้มีการด าเนินการเพ่ือหาผู้ รับผิดชอบ
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ.  2535และข้อแก้ไขเพิ่มเตมิ  ข้อ 156 

       3.  ความคุ้มคา่ในการซอ่มแซมครุภณัฑ์กบัการใช้ประโยชน์ในครุภณัฑ์ตอ่ไป 

       4.  มีการถือปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้งาน   และการบ ารุงรักษาตามคูก่ารใช้งานของครุภณัฑ์
ประเภทนัน้ ๆ เชน่ การใช้และการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  และในกรณีท่ีเป็นครุภณัฑ์เก่ียวการ
ใช้พลงังานสิน้เปลือง  และมีการปฏิบตัิตาม มติ  ครม.  เร่ือง การปรับปรุงแนวทางและมาตรการ
เก่ียวกบัการช าระหนีส้าธารณปูโภค 

       5. สถานท่ีตัง้ใช้งานครุภณัฑ์มีความปลอดภยัและเหมาะสม เชน่  สถานท่ีจดัท าเป็น
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์เป็นห้องท่ีมีระบบปอ้งกนัการสญูหาย  เชน่  หน้าตา่งมีเหล็กดดั  
ประตสูามารถปิดล็อคได้  และสภาพแวดล้อมเหมาะสม เป็นไปตามหลกัการของการใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

        6.  มีแนวปฏิบตักิารใช้งานอยา่งถกูต้อง  เพ่ือคงสภาพการพร้อมใช้งาน  สอดคล้องกบั
มาตรการประหยดัพลงังาน   และใช้งานอย่างคุ้มคา่  โดย 

                6.1  มีการจดัท าคูมื่อการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือให้นกัเรียนใช้งานได้อย่าง
ถกูต้องตามขัน้ตอน  และใช้งานได้อยา่งประหยดัพลงังาน  สอดคล้องเป็นไปตามมต ิครม. ท่ีก าหนด
มาตรการประหยดัพลงังาน 

                6.2  จดัท าตารางการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  เพ่ือดคูวามคุ้มคา่ในการใช้งาน 

                6.3  มีแนวปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัครุภณัฑ์ท่ีช ารุด  เพ่ือมิให้กระทบตอ่การจดัการเรียน
การสอน  เชน่ มีโครงการพฒันาบคุลากรโดยการสง่บคุลากรครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการ
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ซอ่มแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้อยตนเอง  หรือมีแนวทางในการขอตามร่วมมือกบั
สถาบนัการศกึษาอ่ืน  (วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัอาชีวะ  มหาวิทยาลยัราชมงคล)  ในการ
ซอ่มแซมคอมพิวเตอร์  มีการก าหนดเง่ือนไขการสัง่จ้างผู้ รับจ้างจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน
ระหวา่งการซ่อม  เป็นต้น 

 
  การตีราคาและคิดค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน 

หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน 
   ทรัพย์สินประเภทท่ีดนิ  อาคาร  สิ่งปลกูสร้าง  ครูภณัฑ์  และอปุกรณ์  ท่ีอยู่ในครอบครอง
ของหนว่ยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทัง้ท่ีมีกรรมสิทธ์ิและไมมี่
กรรมสิทธ์ิ  ต้องตีราคาตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
  1.  ที่ดิน    มี  2  ลกัษณะ 

        1.1  ท่ีดนิ  ท่ีซือ้หรือได้มา  และหนว่ยงานในสงักดัมีกรรมสิทธ์ิสามารถซือ้ / ขาย  
เองได้ให้ใช้ราคาทนุท่ีซือ้หรือได้มาเป็นเกณฑ์ในการตีราคา 
       1.2  ท่ีดนิ  ท่ีเป็นราชพสัด ุ การตีราคาให้ใช้ราคาประเมินตามเกณฑ์ของ 
กรมธนารักษ์   ตามท่ีปรากฏในรายการสง่-รับ  ท่ีราชพสัดขุึน้ทะเบียน (แบบ ทบ.9) กรณีมีปัญหาการ
ประเมินราคาท่ีดนิ ท่ีเป็นราชพสัด ุ ให้ประสานงานกบักรมธนารักษ์  หรือส านกังานธนารักษ์จงัหวดั 

   สรุป   การตีราคาเก่ียวกบัท่ีดนิของหนว่ยงานในสงักดั  ณ  ขณะนี ้

   -  ท่ีดิน  ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ (ลกัษณะ 1.1)  ให้เก็บข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้หรือได้มาไว้ก่อน
เพ่ือประโยชน์ในการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงค้างในคราวตอ่ไป  โดยเก็บข้อมลูไว้  ณ  ส่วนราชการท่ีมี
กรรมสิทธ์ิ  ยงัไมต้่องรายงานมลูคา่สทุธิให้ทราบแตอ่ยา่งใด 

   -  ท่ีดิน  ท่ีเป็นราชพสัด ุ(ลกัษณะ  1.2)  ไมต้่องตีราคาเน่ืองจากกระทรวงการคลงั
มอบให้เป็นภารกิจของกรมธนารักษ์ 

   -  ท่ีดินลกัษณะอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากลกัษณะ  1.1  และ  1.2  แตห่น่วยงานในสงักดั                        
ใช้ส าหรับด าเนินงานอยู่  ก็ไมต้่องตีราคา  เชน่  ท่ีดนิท่ีเป็นเขตป่าสงวน  ท่ีดนิท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนั                                        
ท่ีดนิท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดั  ฯลฯ 
  2.  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ท่ีหนว่ยงานในสงักดัน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานให้ใช้ราคาทนุท่ีซือ้หรือได้มาเป็นเกณฑ์ในการตีราคา  มี  2  ลกัษณะ 
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       2.1  อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีหนว่ยงานในสงักดัมีกรรมสิทธ์ิ  หมายความวา่  
อาคารและสิ่ง  ปลกูสร้าง  ท่ีหนว่ยงานในสงักดัใช้ประโยชน์อยู่และสามารถด าเนินการซือ้ / ขาย เอง
ได้  โดยไมต้่องขออนญุาตจากกรมธนารักษ์  หรือส านกังานธนารักษ์จงัหวดั  แตอ่ย่างใด 

       2.2  อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีหนว่ยงานในสงักดัไมมี่กรรมสิทธ์ิ  หมายความวา่  
อาคาร   และสิ่งปลกูสร้าง  ท่ีหนว่ยงานในสงักดัใช้ประโยชน์อยู ่ และได้ขึน้ทะเบียนท่ีราชพสัดกุบั
กรมธนารักษ์  หรือ  ส านกัธนารักษ์จงัหวดัแล้ว 

   สรุป  การตีราคาเก่ียวกบัอาคารสิ่งปลกูสร้างของหนว่ยงานในสงักดั  ณ  ขณะนี  ้

    -  อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีมีกรรมสิทธ์ิ (ลกัษณะ 2.1)  ไมต้่องด าเนินการ
เน่ืองจากหน่วยงานในสงักดัไมมี่รายการดงักลา่ว 
    -  อาคารและสิ่งปลกูสร้างไม่มีกรรมสิทธ์ิ (ลกัษณะ 2.2)  ต้องด าเนินการตีราคา
ทัง้หมดท่ียงัใช้ประโยชน์อยู ่ ไมว่า่อาคารและสิ่งปลกูสร้างนัน้จะซือ้หรือได้มาเม่ือใดและควรมีจ านวน
ถกูต้องครบถ้วนตรงกบักรมธนารักษ์ หรืส านกังานธนารักษ์จงัหวดัด้วย  หากรายการใดท่ีปลกูสร้าง
เสร็จแล้ว  หรือรายการใดท่ีท าการ รือ้ย้ายแล้ว  แตย่งัไมไ่ด้ด าเนินการตามพระราชบญัญตัท่ีิราชพสัด ุ 
พ.ศ.  2518  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  ต้องด าเนินการให้ถกูต้องด้วย 
  3.  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ท่ีจะต้องด าเนินการตีราคา 
       3.1  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ  2547  (ตัง้แตว่นัท่ี 1 
ตลุาคม  2546) เป็นต้นมา 
       3.2  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มามีราคาทนุตอ่หนว่ย / ตอ่ชดุ / ตอ่กลุม่                           
ไมต่ ่ากวา่  30,000  บาท 
  สรุป  การตีราคาเก่ียวกบัครุภณัฑ์และอปุกรณ์ของหน่วยงานในสงักดั  ณ  ขณะนี ้

   -  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มาตัง้แตปี่งบประมาณ  2540  เป็นต้นมา 

   -  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มา  มีราคาทนุตอ่หนว่ย  ไมต่ ่ากวา่  30,000  
บาท  เชน่  โรงเรียนซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  35,000  บาท 
   -  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มา  มีราคาทนุตอ่ชดุ  ไมต่ ่ากวา่  30,000  บาท  
เชน่  โรงเรียนซือ้ชดุอปุกรณ์วิชาพลานามยั  1  ชดุ  เป็นเงิน  53,200  บาท 
   -  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีซือ้หรือได้มา  มีราคาทนุตอ่กลุ่ม  ไมต่ ่ากว่า  30,000  บาท  
ซึง่เป็นการซือ้หรือได้มาในคราวเดียวกนั  เชน่ 
       กรณีโรงเรียนซือ้โต๊ะเก้าอีน้กัเรียน  100  ชดุ ๆ ละ  750  บาท  รวมเป็นเงิน  
75,000  บาท  ต้องน ามาตีราคา 
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       กรณีโรงเรียนซือ้โต๊ะพร้อมเก้าอีน้กัเรียน  20  ชดุ ๆ ละ  750  บาท  รวมเป็นเงิน  
15,000  บาท  ไม่ต้องน าตีราคา 
 
วิธีการตีราคาทรัพย์สิน 
 กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางก าหนดให้สว่นราชการตีราคาทรัพย์สินถาวรด้วย
วิธีการค านวณคา่เส่ือมราคาของทรัพย์สินแตล่ะรายการเพ่ือหามลูคา่สทุธิของทรัพย์สินนัน้ ๆ 

 วิธีค านวณค่าเสือ่มราคาที่กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางก าหนดให้สว่น
ราชการใช้เหมือนกนั คือ  วธิีเส้นตรง  

วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

               คา่เส่ือมราคาตอ่ปี        =               ราคาทนุของทรัพย์สิน 
                                                                อายกุารใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                คา่เส่ือมราคาสะสม     =       คา่เส่ือมราคาตอ่ปี x อายกุารใช้งานท่ีผา่นมาถึงวนัท่ี 
                                                                    รับโอทรัพย์สิน        

   มลูคา่สทุธิของทรัพย์สิน     =    ราคาทนุของทรัพย์สิน        คา่เส่ือมราคาสะสม 

         เม่ือมีการซอ่มแซมครุภณัฑ์  ให้บนัทกึไว้ด้านหลงัของทะเบียนคมุทรัพย์สิน 
 ราคาทุนของทรัพย์สิน  หมายถึง  ราคาทนุท่ีซือ้หรือได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  เงินบริจาค  เงินชว่ยเหลือ  หรือเงินอ่ืน ๆ  และรวมคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือท าให้
ทรัพย์สินนัน้มีความพร้อมท่ีจะใช้งานได้  เชน่  ซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  1  เคร่ืองไมร่วมคา่ตดิตัง้  
เป็นเงิน  25,000  บาท  เพิ่มคา่ติดตัง้  3,000  บาท  รวมเป็นราคาทนุของเคร่ืองปรับอากาศทัง้สิน้  
28,000  บาท 
 อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินได้ส าหรับหน่วยงานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ให้ถือเกณฑ์
อายกุารใช้งานและอตัราคา่เส่ือมราคาทรัพย์สิน  ตามตารางหน้า  18 /19/20  
 ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน  หมายถึง  การปันสว่นราคาทนุของทรัพย์สินถาวรให้เป็น
คา่ใช้จา่ยในแตล่ะปีจนครบอายกุารใช้งานของทรัพย์สินท่ีได้ก าหนด 
    ทรัพย์สินท่ีซือ้หรือได้มา  หากท าการตรวจรับของระหวา่งวนัท่ี  1  ถึง  15  ของเดือน  
ให้เร่ิมค านวณคา่เส่ือมราคาตัง้แตเ่ดือนท่ีท าการตรวจรับของโดยคิดเตม็เดือน  เชน่   
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วนัท่ี  1  มกราคม  2544  โรงเรียนซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  1  เคร่ือง  ตรวจรับของเรียบร้อยวนัท่ี  10  
มกราคม  2544  การค านวณคา่เส่ือมราคาจะเร่ิมค านวณตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  2544  เป็นต้นมา 
    ทรัพย์สินท่ีซือ้หรือได้มา  หากท าการตรวจรับระหวา่งวนัท่ี  16 – 28/29/30/31  ของ
เดือน  ให้เร่ิมค านวณคา่เส่ือมราคาในเดือนถดัไป  เชน่  วนัท่ี  1  มกราคม  2544  โรงเรียนซือ้
เคร่ืองปรับอากาศ  1  เคร่ือง  ตรวจรับของเรียบร้อยวนัท่ี  16  มกราคม  2544  การค านวณคา่เส่ือม
ราคาจะเร่ิมค านวณตัง้แตว่นัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2544    เป็นต้นมา        
 มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน  หมายถึง  ราคาทนุของทรัพย์สิน  หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม 

    มลูคา่สทุธิของทรัพย์สิน  เม่ือครบก าหนดอายกุารใช้งาน (ปีสดุท้าย)  จะมีมลูคา่
สทุธิ = 0 หากยงัใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้อีก หรือยงัไมไ่ด้ท าการจ าหนา่ยตามระเบียบส านกันายก 
รัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ให้คงมลูคา่สทุธิของทรัพย์สินนัน้ = 1  บาท 
 ราคายุตธิรรม   หมายถึง  ราคาของทรัพย์สินท่ีสามารถซือ้ขายได้ในท้องถ่ิน 

การตีราคาอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  
 1.  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   
                ให้ตีราคาตามราคาทนุท่ีซือ้หรือได้มาและค านวณคา่เส่ือมราคาวด้วยวิธีเส้นตรง  ตาม
จ านวนอายกุารใช้งานท่ีก าหนดตามตารางหน้า  18/18/20   ทัง้นี ้ อาคารและสิ่งปลกูสร้างรายการใด
ท่ีไมอ่ยูใ่นวิสยัท่ีจะค้นหาราคาทนุเพ่ือตีราคาได้  ให้ค านวณหามลูคา่อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างด้วย
วิธีการหาพืน้ท่ีใช้ประโยชน์แล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร  ตามบญัชีหมายเลข  18  
บญัชี ก  ของกรมธนารักษ์  เม่ือได้ราคาอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างแล้ว  ให้ค านวณคา่เส่ือมราคาด้วยวิธี
เส้นตรง  เพ่ือหามลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเพ่ือบนัทึกควบคมุ 
      การบนัทกึควบคมุไมว่า่อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างจะได้มาปีใดและมีมลูคา่สทุธิเทา่ใด  
ทกุรายการจะต้องบนัทกึควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  และต้องรายงานมลูคา่สทุธิให้
กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางทราบทกุรายการ 
      อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างรายการใดท่ีหมดอายกุารใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  แต่
ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงซอ่มแซมจนสามารถใช้งานตอ่ไปได้อีก ***ให้ถือจ านวนเงนิท่ี
ปรับปรุงเพิ่มเป็นราคาทุนของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างนัน้  และให้เพิ่มอายุการใช้งานท่ีจะ
ใช้ต่อไปเป็นเกณฑ์ในการตีราคา 
        ค าวา่ “คา่ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างจนสามารถใช้งานตอ่ไปได้อีก”
หมายถึงการปรับปรุงซอ่มแซมเสา คาน ตอมอ่ โครงหลงัคา ตอ่เตมิอาคารชัน้ลา่งหรือโครงสร้างอ่ืนๆ  
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ส าหรับการซอ่มแซมทัว่ไป เช่น ทาสี เปล่ียนกระจกหน้าตา่ง – ประต ูฯลฯ ไม่ถือเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีจะเพิ่มราคาทนุ  แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  ณ 
ขณะนีย้งัไมต้่องน าคา่ปรับปรุงซอ่มแซมฯ มาเพิ่มเป็นราคาทนุเพ่ือค านวณหาคา่เส่ือมราคา 
 2.  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
  การตีราคาทรัพย์สินประเภทครุภณัฑ์และอปุกรณ์  เพ่ือหาราคาสทุธิทางบญัชี  เพ่ือ
บนัทกึควบคมุในระบบบญัชีเกณฑ์คงค้าง  ให้ตีราคาเฉพาะครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ซือ้หรือได้มา

ไม่เกิน  5  ปี  งบประมาณคือตัง้แต่ปีงบประมาณ  2547 (1  ตุลาคม  2546)  เป็นต้นมา  โดย
ให้ค านวณคา่เส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรง  ซึง่การค านวณคา่เส่ือมราคาจะด าเนินการได้เม่ือทรัพย์สิน
นัน้มีข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญั  คือ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีได้ทรัพย์สินนัน้มาและราคาทนุของทรัพย์สิน  
โดยมีขัน้ตอนในการตีราคาทรัพย์สิน  ดงันี ้
      1.  กรณีครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์มีราคาทนุไมถ่ึง  30,000  บาท  หรือหมดอายกุารใช้งาน
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด  ไม่ต้องค านวณคา่เส่ือมราคาเพ่ือหา
มลูคา่สทุธิแตใ่ห้บนัทกึ  รายระเอียดข้อมลูของครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้ในแบบทะเบียนคมุทรัพย์สิน  
แทนทะเบียนคมุครุภณัฑ์เดมิ (ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ.  2535  และ
แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

     2.  กรณีครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์มีราคาทนุเทา่กบัหรือสงูกวา่  30,000  บาท  และยงัมีอายุ
การใช้งานเหลืออยู่  ให้ด าเนินการค านวณคา่เส่ือมราคาครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้  ด้วยวิธีเส้นตรง  
ตามสตูรหน้า  13  เพ่ือหามลูคา่สทุธิ  และให้บนัทกึควบคมุไว้ในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  และพิจารณา
มลูคา่สทุธิท่ีได้แตล่ะรายการวา่มีมลูคา่เท่ากบัหรือสงูกวา่  30,000  บาท  หรือไม่ 

    หากมลูคา่สทุธิของครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์รายการใดเทา่กบัหรือสงูกวา่  30,000  
บาท  ต้องบนัทึกควบคมุครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์รายการดงักลา่วในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  และต้องราย
งายมลูคา่สทุธิให้กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางทราบ 

   หากมลูคา่สทุธิของครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์รายการใดต ่ากวา่  30,000  บาท  ต้อง
บนัทกึควบคมุ  ครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์ในทะเบียนคมุทรัพย์สินทกุรายการ  แต่ไม่ต้องรายงาน มลูคา่
สทุธิให้กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางทราบ 
           ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ซือ้หรือได้มาก่อนปีงบประมาณ  2547 (ก่อน  1  
ตุลาคม  2546)  ไม่ต้องน ามาค านวณค่าเส่ือมราคาเพ่ือหามูลค่าสุทธิ  แต่ต้องน ามาบันทกึ
ควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก าหนดด้วย 
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     3.  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์รายการใดท่ีไมส่ามารถหาราคาทนุได้  ให้ส่วนราชการ  แตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมินราคาตามมลูคา่ยตุธิรรม  โดยอาศยัอ านาจตามค าสัง่  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ี 22 / 2546  เร่ือง  มอบอ านาจเก่ียวกบัการพสัด ุ ณ  วนัท่ี  8  
กรกฎาคม  2546  เม่ือได้มลูคา่หรือราคายตุริรมแล้ว  ให้ปฏิบตัิตาม  ข้อ 1  หรือ 2  ตอ่ไป 
  4.  ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีสญูหาย  (ไมมี่สิ่งของตามท่ีปรากฏในทะเบียนคมุครุภณัฑ์/
ทะเบียนคมุทรัพย์สิน)  ให้สว่นราชการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอความเห็นแก่ผู้ มี
อ านาจเก่ียวกบัความรับผิดหรือไมต้่องรับผิดทางละเมิดของผู้ รับผิดชอบดแูลและรักษาทรัพย์สิน  
แล้วจงึด าเนินการเรียกชดใช้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี  วา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  ตามควรแก่กรณีตอ่ไป  

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  คือทะเบียนคมุทรัพย์สินท่ีกระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลาง
ก าหนดให้ใช้  แทนทะเบียนคมุครุภณัฑ์ตามระเบียนส านกันายกรัฐมนตรีว่าดวัยการพสัด ุ พ.ศ.  
2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ โดยใช้บนัทกึควบคมุทรัพย์สินตามข้อก าหนด  ดงันี  ้
    ประเภทอาคาร  และสิ่งปลกูสร้าง  ทกุรายการท่ียงัใช้ประโยชน์อยู่ 

        ประเภทครุภณัฑ์  และอปุกรณ์  ท่ีซือ้หรือได้มาทกุรายการท่ียงัใช้ประโยชน์อยู ่ 
รวมทัง้รายการ   ท่ียงัไมไ่ด้มีการจ าหน่ายตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ 2535  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  ด้วย 

วิธีการจักท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

        1.  น าข้อมลูท่ีบนัทกึควบคมุไว้ในทะเบียนคมุครุภณัฑ์เดิม  มากรอกในทะเบียนคมุ
ทรัพย์สิน 
 2.  อาคาร  สิ่งปลกูสร้าง  ครุภณัฑ์  หรืออปุกรณ์  ให้บนัทึกควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  
1  แผ่น    ตอ่ทรัพย์สิน   1  รายการ  หรือ  1  ชดุ  หรือ  1  กลุม่  ตวัอยา่งเชน่ 
    โรงเรียนมีอาคาร  4  หลัง    โรงเรียนต้องบนัทกึควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สิน   
4 แผน่ ๆ    ละ 1  หลงั   หรือ 

    กรณีซือ้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ครัง้ละ  1  หน่วย  วนัท่ี   5   ตลุาคม   2546  
โรงเรียนซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  35,000  บาท  ตรวจรับของวนัท่ี  10  ตลุาคม  
2546  โรงเรียนต้องบนัทกึควบคมุ    ในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  1  แผน่  ตอ่มาวนัท่ี  20  พฤศจิกายน  
2546  โรงเรียนซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเตมิอีก  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  29,000  บาท  ตรวจรับของเม่ือ
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วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2546  โรงเรียนก็บนัทึกควบคมุในทะเบียนคมทรัพย์สินอีก  1  แผน่  รวม
โรงเรียนมีทะเบียนคมุทรัพย์สิน  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  2  แผ่น 

    กรณีซือ้ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์เป็นชุด   วนัท่ี  1  มกราคม  2547  โรงเรียนซือ้ชดุ
อปุกรณ์วิชาพลานามยั   1   ชดุ  เป็นเงิน  53,200  บาท  ตรวจรับของวนัท่ี   15   มกราคม   2547  
โรงเรียนต้องบนัทกึควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  1  แผน่  โดยระบรุายละเอียดวา่ชดุอปุกรณ์
ดงักลา่ว  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    กรณีซือ้ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์เป็นกลุ่ม   วนัท่ี   1   กมุภาพนัธ์   2547   โรงเรียน
ซือ้โต๊ะพร้อมเก้าอีน้กัเรียน  100  ชดุ ๆ ละ  750  บาท  รวมเป็นเงิน  75,000  บาท  ตรวจรับของวนัท่ี  
25  กมุภาพนัธ์  2547  โรงเรียนบนัทึกควบคมุในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  ไมต้่องแยกบนัทกึควบคมุ  1  
แผน่ตอ่  1  ชดุ  เพราะถือว่าเป็นการจดัซือ้โต๊ะพร้อมเก้าอี ้ 100  ชดุในครัง้เดียวกนั  แตต้่องระบรุหสั
ของโต๊ะพร้อมเก้าอีใ้ห้ครบทัง้  100  ชดุ 

 3.  วนั  เดือน  ปี  ท่ีบนัทึกในทะเบียนคมุทรัพย์สิน  คือ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีได้รับทรัพย์สินซึง่
ได้ท าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
 4.  อาคารและสิ่งปลกูสร้าง  หากมีข้อมลูไมค่รบถ้วน  สามารถประสานงานกบักรมธนารัษ์  
หรือส านกังานธนารักษ์จงัหวดัได้  เพ่ือขอข้อมลูจากทะเบียนท่ีราชพสัด ุ(แบบ  ทบ. 9)  และควรมี
จ านวนอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างครบถ้วนตรงกนัด้วย     
 5.  ระบอุายกุารใช้งาน  และอตัราคา่เส่ือมราคา  ตามท่ีก าหนดในตารางหน้า  18/19/20 

 6.  ค านวณคา่เส่ือมราคาประจ าปี  โดยวิธีเส้นตรง 

 7.  ค านวณคา่เส่ือมราคาสะสม ตัง้แตว่นัท่ีตรวจรับของจนถึงปัจจบุนั (30 กนัยายน  2550) 

 8.  ค านวณมลูคา่สทุธิ 

    กรณีทรัพย์สินครบก าหนดอายกุารใช้งาน (ปีสดุท้าย)จะมีมลูคา่สทุธิของทรัพย์สิน 

=  0  บาท   หากยงัใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้อีก  หรือยงัไมไ่ด้ท าการจ าหนา่ยตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  ให้คงมลูคา่สทุธิของทรัพย์สินนัน้ใน
ทะเบียนทมุทรัพย์สิน  =  1  บาท  เสมอ 

        9.  อาคาร สิ่งปลกูสร้าง  ครุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ใด  มีประวตักิารซอ่มบ ารุงรักษา  ให้น า
ข้อมลูมากรอกให้ครบถ้วนด้วย 
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 องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.),   2546. 
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 พ.ศ.2545.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.),  2546. 
กระทรวงศกึษาธิการ,  พระราชบญัญตัิระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2544 
 และกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและ 
           พสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.),  2546. 
หนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,  คูมื่อการตรวจสอบภายใน 
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                    ,  คูมื่อการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านกังานเขตพืน้ท่ี 
               การศกึษา.  กรุงเทพฯ  :   โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ,   2549. 
                    ,   คูมื่อการตรวจสอบภายในสถานศกึษาการเงินการบญัชี  เลม่ 1.  กรุงเทพฯ  :   
               โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ,   2548. 
                    ,   คูมื่อการตรวจสอบภายในสถานศกึษาการเงินการบญัชี  เลม่ 2.  กรุงเทพฯ  :  
               โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ,   2548. 
                    ,   คูมื่อการตรวจสอบภายในสถานศกึษาการ แนวการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง 
               เลม่ 3.  กรุงเทพฯ  :    โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ,   2548. 
                    ,   คูมื่อการตรวจสอบภายในสถานศกึษาการ แนวการตรวจสอบการควบคมุทรัพย์สิน 
               เลม่ 4.  กรุงเทพฯ  :    โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ,   2548. 
เชิดชยั  มีค า,  คูมื่อการปฏิบตังิานพสัด ุเลม่ 1.  กรุงเทพฯ  :  2550. 
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   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (5)ก าหนดให้ “ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง........” 

 

2 



    เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีกรอบหรือแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เหมาะสม เป็นสากล   
มีความน่าเช่ือถือ ในการเป็นเคร่ืองมือที่จะสนบัสนนุให้การด าเนินงานของสว่นราชการมี
ประสทิธิภาพ ตลอดจนบรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 

 

3 



แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ 
1. งานบริการให้ความเช่ือมัน่ (Assurance Service) 

2. งานบริการให้ค าปรึกษา  (Consulting Services) 

 

4 



ประกอบด้วย 2 สว่น คือ คือ มาตรฐานด้านคณุสมบตัิ และมาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน 
ซึง่ก าหนดให้มีรหสัตวัเลขก ากบัในแตล่ะหวัข้อของมาตรฐาน ดงันี ้
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัสชุด ๑๐๐๐) จะกล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและ
บุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยเร่ิมตัง้แต่รหสัมาตรฐานที่ ๑๐๐๐ 
เป็นต้นไป 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน (รหสัชดุ ๒๐๐๐) จะกลา่วถงึลกัษณะงานด้านตรวจสอบ
ภายในและบรรทดัฐานทางคณุภาพที่สามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยเร่ิม
ตัง้แต่รหสัมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ เป็นต้นไป ทัง้นีใ้นการน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการให้
ความเช่ือมัน่จะแทนด้วยอกัษร A ต่อท้ายจากเลขรหสัมาตรฐาน ส่วนงานบริการให้
ค าปรึกษาจะแทนด้วยตวัอกัษร C ตอ่ท้ายจากเลขรหสัมาตรฐาน 

 
 

5 



๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในไว้ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกบัค านิยามของการตรวจสอบภายในท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน โดยต้องมีการ
ทบทวนกฎบตัรทกุปี และน าเสนอหวัหน้าสว่นราชการให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีใ้ห้มีการเผยแพร่กฎบตัรดงักลา่วให้หนว่ยงานภายในของ
สว่นราชการทราบทัว่กนั 
 ๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในเป็นงานบริการให้ความเช่ือม่ันแก่ส่วน
ราชการและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่วนราชการที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร  
 ๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในเป็นงานบริการให้ค าปรึกษาที่ต้องก าหนด
ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
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๑๐๑๐ : การก าหนดค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน 
๑๑๐๐ : ความเป็นอสิระและความเที่ยงธรรม 
๑๑๑๐ : ความเป็นอสิระภายในหน่วยงาน 
 ๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบตัิงานตรวจสอบต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ใน
เร่ืองของการก าหนดขอบเขต การปฏิบตัิงาน และการรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 
๑๑๑๑ : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
๑๑๒๐ : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
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๑๑๓๐ : ข้อจ ากัดของความเป็นอสิระหรือความเที่ยงธรรม 
 ๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไมป่ระเมินงานท่ีตนเคยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจท าให้สญูเสียความเท่ียงธรรมได้ 
 ๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเช่ือมัน่ในงานที่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้าที่ รับผิดชอบอยู่นัน้ จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอ่ืนภายในส่วน
ราชการที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในด้วยอีกชัน้หนึง่ 
 ๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษาในงาน
ที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
 ๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มีเหตหุรือข้อจ ากดัในอนัที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ไมส่ามารถบริการให้ค าปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ต้องเปิดเผยเหตหุรือ
ข้อจ ากดัดงักลา่วให้กบัผู้ รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนัน้ 
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๑๒๐๐ : ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
๑๒๑๐ : ความเช่ียวชาญ 
 ๑๒๑๐.A๑ : หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในต้องให้ค าแนะน าและความชว่ยเหลือ
ทีมงาน 
 ๑๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอท่ีจะประเมินความเส่ียงของการเกิด
ทจุริต และให้แนวทางในการบริหารจดัการทจุริตของสว่นราชการ  
 ๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เพียงพอเก่ียวกับความเส่ียงและการ
ควบคมุพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิควิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากับผู้ ตรวจสอบตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 
 ๑๒๑๐.C๑ : หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในต้องไมรั่บงานบริการให้ค าปรึกษาหรือให้
ค าแนะน าและความชว่ยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทกัษะในเร่ืองนัน้ๆ 
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๑๒๒๐ : ความระมัดระวังรอบคอบ 
 ๑๒๒๐.A๑ : ต้องปฏิบตัิงานบริการให้ความเช่ือมัน่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ  
 ๑๒๒๐.A๒ : ต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู
อ่ืนๆ มาเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบเย่ียงวิชาชีพ 
 ๑๒๒๐.A๓ :  ต้องค านึงถึงความเสี่ยง ท่ี มีนัยส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ ถึงแม้ว่า  
ผู้ ตรวจสอบจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบก็ยังไม่สามารถรับรองได้ ว่า      
จะบง่ชีถ้งึความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัได้ทัง้หมด 
 ๑๒๒๐.C๑ : ต้องปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 
โดยค านงึถงึสิง่ตา่ง ๆ 
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๑๒๓๐ : การพัฒนาวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 
๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๑๐ : การประเมนิการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๑๑ : การประเมนิผลจากภายใน 
๑๓๑๒ : การประเมนิผลจากภายนอก 
๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมนิการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๒๑ : การระบุข้อความ “ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ” 
๑๓๒๒ : การเปิดเผยการไม่ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 

 

11 



๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กบัสว่นราชการ 
 ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ 
 ๒๐๑๐.A๑ : ต้องจดัท าแผนการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยใช้
ข้อมลูที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง และน าข้อมลูขา่วสารของฝ่ายบริหารมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 
 ๒๐๑๐.A๒ : ต้องระบแุละพิจารณาถงึความคาดหวงัของหวัหน้าสว่นราชการ
และผู้ที่เก่ียวข้องที่มีตอ่ความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถงึข้อสรุปอ่ืน ๆ 
 ๒๐๑๐.C๑ : ต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 
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๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัตแิผนการตรวจสอบ 
๒๐๓๐ : การบริหารทรัพยากร 
๒๐๔๐ : นโยบายและแนวทางการปฏบิัตงิาน 
๒๐๕๐ : การประสานงาน 
๒๐๖๐ : การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๒๐๗๐ : การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ 
 
 

 

13 



๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 ๒๑๑๐ : การก ากับดูแล 
 ๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบตัิงานตรวจสอบต้องสามารถประเมินการออกแบบการ
น าไปสู่การปฏิบัติ และความมีประสิทธิผลของกิจกรรม งานหรือโครงการ รวมทัง้
วตัถปุระสงค์ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการสร้างจริยธรรมของสว่นราชการ 
 ๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบตัิงานตรวจสอบต้องสามารถประเมินวา่ การก ากบัดแูล
เทคโนโลยีสารสนเทศของสว่นราชการได้มีสว่นสนบัสนนุวตัถปุระสงค์และยทุธศาสตร์
ของสว่นราชการ 
 

14 



๒๑๒๐ : การบริหารความเส่ียง 
 ๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบตัิงานต้องประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูล
การด าเนินงาน และระบบข้อมลูสารสนเทศในเร่ืองตา่ง ๆ  
 ๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบตัิงานต้องประเมินโอกาสของการเกิดทจุริตและวิธีการ
บริหารความเส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต 
 ๒๑๒๐.C๑ : ในระหวา่งการปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
สามารถระบคุวามเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน และระมดัระวงัความเสี่ยงอื่น ๆ 
ที่มีนยัส าคญัที่อาจเกิดขึน้ด้วย 
 ๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบต้องน าความรู้ในเร่ืองของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
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๒๑๓๐ : การควบคุม 
 ๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบตัิงานต้องประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของ
การควบคมุ เพ่ือให้การควบคมุที่มีอยูส่ามารถตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การก ากบั
ดแูล การด าเนินงาน และระบบข้อมลูสารสนเทศในเร่ืองตา่ง ๆ 
 ๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเร่ืองของการควบคมุที่ได้จาก
การบริการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลการควบคมุของสว่นราชการ 
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๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏบิัตงิาน 
๒๒๐๑ : ข้อพจิารณาในการวางแผน 
 ๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่เป็นการวางแผนการปฏิบตัิงาน ส าหรับการให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก ผู้ ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้ รับบริการ เก่ียวกับ
วตัถปุระสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวงัอ่ืน ๆ ของผู้ รับบริการ รวมทัง้
ข้อจ ากดัในการเผยแพร่ผลงาน และการเข้าถงึเอกสารข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการบริการให้
ความเช่ือมัน่ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท า
ความเข้าใจกบัผู้ รับบริการ เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวงัอ่ืน ๆ ของผู้ รับบริการ ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญัต้องมีการบนัทกึเร่ืองที่ท าความ
เข้าใจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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๒๒๑๐ : การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเส่ียงเบือ้งต้นที่เก่ียวข้องกบั
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึง่ต้องสอดคล้องกบัผลการประเมินความเสี่ยง 
 ๒๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถงึความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิด
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องการทจุริต การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั
รวมทัง้ความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีมีนยัส าคญั 
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 ๒๒๑๐.A๓ : หลกัเกณฑ์ท่ีเพียงพอเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินระบบการควบคุม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมท่ีเพียงพอใน  
การบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ์การควบคุมท่ีมี
อยูมี่ความเพียงพอผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนันัน้ในการประเมินผลอย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาแล้วว่า หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องร่วมมือกบั
ฝ่ายบริหาร เพ่ือพฒันาหลกัเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมก่อน 
 ๒๒๑๐.C๑ : การปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบต้องค านงึถงึ
กระบวนการการก ากบัดแูล การบริหารความเส่ียง และการควบคมุ ตามขอบเขตท่ีได้มีการ
เห็นชอบร่วมกนักบัผู้ รับบริการ 
 ๒๒๑๐.C๒ : การปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา ต้องสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่
เพิ่มยทุธศาสตร์ และวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของสว่นราชการ 
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๒๒๒๐ : การก าหนดขอบเขตการปฏิบัตงิาน 
 ๒๒๒๐.A๑ : ต้องก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร 
หลกัฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทัง้ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของ
บคุคลอื่น ๆ 
 ๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบตัิงานบริการให้ความเชื่อมัน่ หากผู้ รับบริการ
ขอรับค าปรึกษาในเร่ืองที่มีนยัส าคญั ผู้ตรวจสอบต้องท าความเข้าใจกบัผู้ รับบริการเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวงั
อ่ืน ๆ ของผู้ รับบริการ ทัง้นี ้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ รับบริการ ผู้ ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบังานบริการให้ค าปรึกษา 
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 ๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมัน่ใจ
ว่าได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานไว้เพียงพอที่จะบรรลวุตัถปุระสงค์ หากในระหว่าง
ปฏิบตัิงาน ผู้ตรวจสอบมีข้อจ ากดัจนท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิงานตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ ผู้ตรวจสอบต้องหารือกบัผู้ รับบริการถึงข้อจ ากดัดงักล่าว เพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะ
ปฏิบตัิงานตอ่หรือไม่ 
 ๒๒๒๐.C๒ : ในระหวา่งการปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบต้อง
ระบกุารควบคมุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัิงานและระมดัระวงัประเด็น
ความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญั 
๒๒๓๐ : การจัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐ : แผนการปฏบิัตงิาน 
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 ๒๒๔๐.A๑ : ต้องก าหนดวิธีการที่ใช้ในการระบ ุวิเคราะห์ ประเมินผล และ
บนัทกึข้อมลูตา่ง ๆ ที่ได้รับในระหวา่งการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้แผนการปฏิบตัิงานดงักลา่ว
ต้องได้รับอนมุตัิก่อนที่จะเร่ิมปฏิบตัิงาน และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงต้องด าเนินการ
ขออนมุตัิโดยทนัที 
 ๒๒๔๐.C๑ : แผนการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ
เนือ้หาสาระที่แตกตา่งไปตามแตล่ะลกัษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒๓๐๐ : การปฏิบัตงิาน  
๒๓๑๐ : การรวบรวมข้อมูล 
๒๓๒๐ : การวเิคราะห์และประเมนิผล 
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๒๓๓๐ : การบันทกึข้อมูล 
 ๒๓๓๐.A๑ : หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคมุการเข้าถึงข้อมลูท่ีได้รับ
จากการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมลูให้บคุคลภายนอกทราบต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หวัหน้าสว่นราชการและหรือหลงัจากมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 
 ๒๓๓๐.A๒ : หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบต้องก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูท่ี 
ได้จากการปฏิบตัิงาน ไม่วา่ข้อมลูจะถกูเก็บอยูใ่นสื่อรูปแบบใด ซึง่ระยะเวลาการเก็บรักษาต้อง
สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสว่นราชการและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒๓๓๐.C๑ : หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบต้องก าหนดนโยบายในการเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้
จากการปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วให้กบับคุคลภายใน
และภายนอกสว่นราชการ ทัง้นีร้ะยะเวลาเก็บรักษา ต้องให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของ
สว่นราชการและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 
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๒๓๔๐ : การก ากับดูแลการปฏบัิตงิาน 
๒๔๐๐ : การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 
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๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
 ๒๔๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเห็นและ/หรือสรุปผลการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งความเห็นหรือสรุปผลการตรวจสอบต้อง
ค านงึถงึความคาดหวงัของผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนต้องมีข้อมลูท่ีเพียงพอ น่าเช่ือถือ
มีความเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความเห็นหรือสรุปผลการตรวจสอบ
ดงักลา่ว 
 ๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกลา่วถึงข้อตรวจพบท่ีดีในการปฏิบตัิงานของ
หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการปฏิบตัิงานด้วย 
 ๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบตัิงานให้บคุคลภายนอกสว่นราชการ
ทราบ ต้องระบขุ้อจ ากดัในการเผยแพร่และการน าผลการตรวจสอบไปใช้ตอ่ด้วย 
 ๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนือ้หาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล
การปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษาจะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของงานและความต้องการ
ของผู้ รับบริการ 
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๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
๒๔๒๑ : ข้อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
๒๔๓๐ : การระบุข้อความ “การปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐานการ   
  ตรวจสอบภายใน” 
๒๔๓๑ : การเปิดเผยการปฏบิัตงิานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 
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๒๔๔๐ : การเผยแพร่ผลการปฏิบัตงิาน 
 ๒๔๔๐.A๑ : หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผล
การปฏิบตัิงานให้กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 ๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานให้แก่บคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้ระบไุว้
ในกฎหมายหรือค าสัง่ท่ีเก่ียวข้องของทางราชการ 
 ๒๔๔๐.C๑ : หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผล
การปฏิบตัิงานการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ รับบริการ 
 ๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา อาจมีการบง่ชีป้ระเด็น
เก่ียวกบัการก ากบัดแูล การบริหารความเสี่ยง และการควบคมุ หากเป็นเร่ืองท่ี มีความส าคญั
ตอ่สว่นราชการในภาพรวม ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานให้กบัหวัหน้าสว่นราชการทราบ 
๒๔๕๐ : การให้ความเหน็ในภาพรวม 
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๒๕๐๐ : การตดิตามผล 
 ๒๕๐๐.A๑ : หวัหน้าหน่วยตรวจสอบต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบว่าหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสัง่การให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้
น าเสนอในรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบหรือไม่ และผลการปฏิบตัิเป็นอย่างไร
หรือหวัหน้าสว่นราชการได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ 
 ๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการไม่ปฏิบตัิตาม
ผลของงานให้ค าปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ ได้มีการเห็นชอบ ร่วมกับ
ผู้ รับบริการ 
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 
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