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้ ้นฐานทุกท่านที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา และขอขอบคุณหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายใน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเครื อข่ายที่ 9 ทุกคน ที่ให้ ความร่วมมือ ร่วมแรง ในการจัดทา
คูม่ ือเล่มนี ้สาเร็จลุล่วงด้ วยดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเครื อข่ายที่ 9 ทุกท่าน
ที่ให้ ขวัญกาลังใจ ให้ การสนับสนุนและส่งเสริมในการดาเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในจนการ
ดาเนินงานสาเร็จลุลว่ งบรรลุตามวัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เครื อข่ายที่ 9

สารบัญ
หน้ า
บทที่ 1 โครงสร้ างกรอบการปฏิบตั งิ านและอานาจหน้ าที่
โครงสร้ างองค์กร
กรอบการปฏิบตั งิ าน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
สายการบังคับบัญชา
อานาจหน้ าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณ

1
1
4
4
5
5
6
7

บทที่

2 การปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ

9
10
12

บทที่

3 การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
กรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เงินอุดหนุนตามแผนปฏิบตั ิการ
กรอบการตรวจสอบ
 ขันตอนการจั
้
ดทาแผน
 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามแผน
 ขันตอนรายงานผลการปฏิ
้
บตั งิ านตามแผน
แนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้ วยแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา
 ประเด็นย่อยที่ 1 ความมีประสิทธิภาพของแผน
 ประเด็นย่อยที่ 2 การดาเนินงานตามแผน
 ประเด็นย่อยที่ 3 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
เครื่ องมือ/กระดาษทาการ

14
14
14
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23

สารบัญ(ต่อ)
หน้ า
บทที่ 4 การตรวจสอบการเงินการบัญชี
กรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์การตรวจสอบการเงินการบัญชี
กระบวนการทางการเงิน
แนวทางการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ขอบเขตการตรวจสอบ
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการรับเงิน
 ประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการจ่ายเงิน
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ ไป
 ประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบกานาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน
 ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการจัดทารายงาน
เครื่ องมือ/กระดาษทาการ

30
30
31
31
33
34
35
38
39
41
43
45
46
47
47

บทที่ 5 การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
กรอบแนวคิด
แนวการตรวจสอบการการบริการสินทรัพย์
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบการจัดซื ้อ/จ้ าง
 ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา
 ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีสอบราคา
 ตรวจสอบการจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคา
 การตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

58
58
61
61
61
61
64
70
77

สารบัญ(ต่อ)
หน้ า
บทที่ 5 การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน (ต่อ)
2. การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน
 การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
 ตรวจสอบการควบคุมครุภณ
ั ฑ์
 การตรวจสอบพัสดุประจาปี และการจาหน่าย
เครื่ องมือ/กระดาษทาการ

80
81
82
85
86

บรรณานุกรม

94

ภาคผนวก

96

บทที่ 1
โครงสร้ างกรอบการปฏิบัตงิ านและอานาจหน้ าที่
โครงสร้ างองค์ กร
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34
ได้ จดั ระเบียบบริหารราชการในเขตพื ้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ น
ส่วนราชการที่อยูภ่ ายใต้ การ กากับ ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีหน้ าที่
ดาเนินการบริหาร และจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื ้นที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริมองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่น ให้ สามารถจัดการศึกษา สอดคล้ องกับ
นโยบาย และมาตรฐาน การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย พร้ อมจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพใน สถานศึกษา รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ริ าชการของสานักงานให้ เป็ นไปตาม นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบตั ิราชการของ
กระทรวง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม มาตรา 38 และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 37 โดยมีหน่วยงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบคือ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กอปรกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กระทรวงศึกษาธิการได้ กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ในฐานะผู้บงั คับบัญชาจึงมีอานาจหน้ าที่ควบคุม กากับการปฏิบตั งิ าน รวมทังเร่
้ งรัด ติดตาม
ประเมินผลให้ เป็ นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบตั ริ าชการ เพื่อให้ การปฏิบตั ริ าชการเป็ นไปตาม
แนวทาง และเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา และตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
กาหนดให้ จดั ระบบการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ จา่ ย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับหลักศึกษา แนวการจัดการ ศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายใน ประกอบกับ การที่คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติกาหนดให้ ทกุ ส่วน
ราชการ ต้ องจัดให้ มีหน่วย ตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบ ติดตาม และให้ คาปรึกษาต่อ
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ กาหนด1 ให้ มี
หน่วยตรวจสอบภายในขึ ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงาน เขตพื ้นที่การศึกษา ทาหน้ าที่สนับสนุน
1

ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมาย ในฐานะ
เครื่ องมือของผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และทาหน้ าที่ประสานงานกับหน่วย
ตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์เปาหมายของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โครงสร้ างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และการกาหนด
กรอบโครงสร้ างอัตรากาลังสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ตามระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แจ้ งตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/1211 ลงวันที่ 8
มิถนุ ายน 2549 ปรากฏภาพรวมดังนี ้

1 อาศัยอานาจตามระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดกรอบโครงสร้ าง อัตรากาลังสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา

2

โครงสร้ างของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หน่ วยตรวจสอบภายใน

สอ.

สคส.

สพร.

สวก.

สตผ.

สศศ.

สนก.

สทร.

สนผ.

สทศ.

สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
หน่ วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

กลุ่มส่ งเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนโยบาย
และแผน

สถานศึกษา

3

กลุ่มส่ งเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

กรอบการปฏิบัตงิ าน
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานควบคุมภายในของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และปฏิบตั งิ าน
ในฐานะเป็ นเครื่ องมือและขึ ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ในการส่งสัญญาณ
เตือนความเสี่ยงที่ทาให้ หน่วยงานปฏิบตั ิงานไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมี
การสอบทานที่ดีสามารถที่จะทาให้ การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล ประหยัด และโปร่งใส
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน
เพื่อช่วยให้ การปฏิบตั งิ านของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ กลุม่ งานต่าง ๆ
ภายในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ด้ วยการให้ หลักประกันในด้ านการประเมิน
ประสิทธิผลประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทังการเป็
้
นผู้ให้
คาปรึกษา เพื่อให้ การ ปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เป็ นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ ขอบเขตและภารกิจ
งานตรวจสอบภายในภาพรวมปรากฏดังนี ้

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
หัวหน้ าหน่ วยตรวจสอบภายใน

งานธุรการ

งานตรวจสอบ การเงิน บัญชี และพัสดุ

งานตรวจสอบการดาเนินงาน
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สายการบังคับบัญชา
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา lมีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรง
ต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และจะมอบหมายให้ผอู้ ่นื ควบคุมดูแล และปกครอง
บังคับบัญชาแทนไม่ได้
อานาจหน้ าที่ของหน่ วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. จัดทาแผนตรวจสอบประจาปี เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมตั ภิ ายในเดือนกันยายนของทุกปี พร้ อม ทังส่
้ งสาเนาให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกาหนดแนวปฏิบตั ิ จัดทา
เอกสารคูม่ ือเผยแพร่ให้ หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทังให้
้ ปรึกษา คาแนะนาผู้ปฏิบตั งิ านด้ าน
การเงิน การบัญชี และ การพัสดุให้ บงั เกิดผลดีตอ่ การส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. ตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลตัวเลขต่างๆ ด้ วยเทคนิควิธีที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ความสาคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ
วิเคราะห์ ประเมินผล การบริ หารและการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจ
4. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการ
บริหารทรัพย์สิน การบริ หารงานด้ านอื่นๆ ของ หน่วยงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทังตรวจสอบการดู
้
แลรักษา
ทรัพย์สิน การใช้ ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการ ปรับปรุงแก้ ไขการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานรับตรวจ ตามข้ อ 3 และ 4 ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรี ยน รวมทังการปองปรามมิ
้
ให้ เกิดความเสียหายหรื อทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของทางราชการ
6. รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการ ตรวจสอบต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา พร้ อมทังรายงานผลการปฏิ
้
บตั งิ านตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ตอ่ สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
7. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้ คาปรึกษาแก่ผ้ บู ริหาร ของหน่วยรับตรวจใน
การดาเนินงานให้ ถกู ต้ องตามที่ได้ เสนอแนะไว้
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8. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารของหน่วยรับตรวจ มีสว่ นร่วมในการให้
ข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ และยอมรับผลการตรวจสอบ ซึง่ นาไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุง แก้ ไขการ
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
9. ประสานงานกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อราชการ
10. ปฏิบตั งิ านอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังได้ กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่เหมาะสม สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และเพื่อให้ การดาเนินงานของผู้ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ เป็ นที่ยอมรับและ
เชื่อถือได้ หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา จึงต้ องมีมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่สอดคล้ องกับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด และเหมาะสมกับสภาพของสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา ได้ แก่ มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้ านการปฏิบตั งิ าน
1. มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับลักษณะองค์กรและบุคลากรที่ทา
หน้ าที่ตรวจสอบ โดย
1.1 หน่วยตรวจสอบภายในต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ชดั เจน
1.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องมีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
โดยปราศจากการแทรกแซง ทังในเรื
้ ่ องของการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การตรวจสอบ การ
รายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเป็ นผู้มีความเที่ยงธรรม ปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม มีทศั นคติที่เป็ นกลาง
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ ระมัดระวัง รอบคอบ สามารถใช้ วิจารณญาณ
ในการสังเกตและความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในยังต้ องหมัน่
ศึกษาหาความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลาเพื่อเป็ นการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
1.4 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย จัดให้ มีการปรับปรุง
งานตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุมทุก ๆ ด้ าน และติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อเป็ นการรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ สามารถสร้ างคุณค่าเพิ่มและปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านให้ ดีขึ ้น โดย
1) การประเมินผลจากภายใน โดยการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามสายบังคับ
บัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้ องมีการประเมินตนเอง(Self-Assessment) อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) การประเมินผลจากภายนอก โดยผู้ที่มีความรู้และเป็ นอิสระ จากภายนอก ที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียหรื อเกี่ยวข้ องทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ หรื อจากหน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรจัดให้ มีขึ ้นอย่างน้ อยทุก 5 ปี
2. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เป็ นมาตรฐานที่หน่วยตรวจสอบภายในถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 การวางแผนการตรวจสอบ
2.2 การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2.3 การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
จรรยาบรรณ
เพื่อให้ งานตรวจสอบภายในเป็ นที่ยอมรับ ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบตั ิโดยใช้ สามัญสานึก
และวิจารณญาณอันเหมาะสม ควรยึดถือและดารงไว้ ซึง่ หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับ จริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในดังนี ้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในต้ องแสดงความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบตั งิ านทุกเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานของการสร้ างความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในทุก
กิจกรรมที่ดาเนินการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และมีความรับผิดชอบ
1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ระเบียบ
และวิชาชีพ
1.3 ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นร่วมกับการกระทาใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื ออาจ
ทาให้ องค์กร และหรื อวิชาชีพเสื่อมเสีย
1.4 ให้ ความเคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณขององค์กร
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2. ความเที่ยงธรรม (objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในต้ องรวบรวมข้ อมูล ประเมินผล
และรายงานผลการตรวจสอบด้ วยความเที่ยงธรรม โดยไม่ปล่อยให้ ความรู้สกึ ส่วนตัว หรื อ ความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลอื่นเข้ ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนัน้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะมีผลกระทบหรื ออาจ ทาให้ การ
ใช้ วิจารณญาณเกิดความไม่เที่ยงธรรมหรื อมีอคติเกิดขึ ้น
2.2 ไม่รับสิ่งของหรื อผลตอบแทนใด ๆ ที่จะทาให้ เกิดหรื ออาจทาให้ ขาด
ความเที่ยงธรรมในการใช้ วิจารณญาณในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2.3 เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่รับทราบ ซึง่ หากไม่เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนันอาจท
้
า ให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับ
ในการปฏิบตั งิ าน และไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ ยกเว้ นในกรณีที่เป็ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายหรื อตามวิชาชีพที่พงึ กระทา
4. ความสามารถในหน้ าที ่่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยไม่ควรยอมรับ หรื อปฏิบตั งิ านที่ตน
ไม่มีความรู้ความสามารถ ยกเว้ นจะได้ รับคาแนะนาหรื อได้ รับการ สนับสนุนให้ มีความรู้
ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
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บทที่ 2
การปฏิบัตงิ านด้ านการตรวจสอบภายใน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตามมาตรา 62 บัญญัตใิ ห้ มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้
จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่ตรวจสอบภายนอก
การตรวจสอบภายในเป็ นการให้ บริการข้ อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็ นหลักประกันขององค์กรในด้ าน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทังในด้
้ านการเงินและการ
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทังการเป็
้
นผู้ให้ คาปรึกษากับฝ่ ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและดูแลให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนี ้
1. ส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรื อการทุจริ ต และเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จนทาให้ การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
2. ส่งเสริมให้ เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ ทาให้ องค์กรได้ ข้อมูล
หรื อรายงานตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบ และเป็ นพื ้นฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ขององค์กร เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในเป็ นการประเมิน วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลทุกด้ านในการปฏิบตั งิ าน จึงเป็ นข้ อมูลที่สาคัญที่
ช่วยปรับปรุงระบบงานให้ สะดวกรัดกุม ลดขันตอนที
้
่ซ ้าซ้ อน และให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วย
ลดเวลาและค่าใช้ จา่ ยเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านในการประสานและลดปัญหาความไม่
เข้ าใจในนโยบาย
4. เป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ ส่งเสริมให้ เกิดการจัดสรรการใช้ ทรัพยากรขององค์กรเป็ นไป
อย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ ได้ ผลงานที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
5. ให้ สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้ า ของการประพฤติมิชอบหรื อการทุจริ ตในองค์กร ลดโอกาส
ความร้ ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน
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การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบอาจแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การเตรี ยมการก่อนลงมือตรวจสอบ ควรดาเนินการดังนี ้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานและแนวทางการตรวจสอบ คูม่ ือการตรวจสอบ
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้ อง
1.2 วางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
1.3 จัดทาเครื่ องมือ/กระดาษทาการ
1.4 ประสาน/แจ้ งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อขอความร่วมมืออานวยความสะดวกในการ
จัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อตรวจสอบ
2. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ควรดาเนินการดังนี ้
2.1 ประชุมเปิ ดตรวจ หัวหน้ าทีมตรวจสอบจะเป็ นผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดการตรวจสอบกับ
ผู้รับตรวจ เพื่อแจ้ งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ู
รับตรวจเข้ าใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ผู้ตรวจสอบซึง่ จะนามาสูค่ วามสาเร็จของงานตรวจสอบ
2.2 ดาเนินการตรวจสอบ ตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดโดย
(1) เก็บรวบรวมข้ อมูล ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ด้ วยเทคนิคการตรวจสอบ
ต่าง ๆ เช่นการบันทึก การสอบถาม ทดสอบ สอบยัน การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฯลฯ
เพื่อรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารหลักฐาน และจากเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วบันทึกไว้ ในเครื่ องมือ/กระดาษ
ทาการ และอาจขอสาเนาหลักฐานเพิ่มเติม(ถ้ ามี) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะสามารถสรุปผล
การตรวจสอบได้
(2) ระหว่างการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบพบความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ ควรเสนอข้ อมูล
ให้ หวั หน้ าทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ ว เพื่อปรับแผนการตรวจ/วิธีการตรวจสอบ ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมเพื่อตรวจสอบในประเด็นซึง่ เป็ นความเสี่ยงนัน้
2.3 ประชุมปิ ดตรวจ หัวหน้ าทีมงานตรวจสอบควรจัดให้ มีการประชุมปิ ดการตรวจสอบ เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบด้ วยวาจาให้ ผ้ รู ับตรวจได้ รับทราบเป็ นการเบื ้องต้ น ซึง่ จะเป็ นการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบ และเป็ นการให้ โอกาสแก่ผ้ รู ับตรวจได้ ชี ้แจงเหตุผลหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การตรวจสอบเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ ไข
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ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบแต่ละงาน แต่ละด้ านหรื อแต่ละเรื่ อง จะต้ องมีขนตอน
ั้
การปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ แสดงไว้ ตามรายละเอียด Flow Chart ดังนี ้

Flow Chart ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านของหน่ วยตรวจสอบภายใน

ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการดาเนินงาน
และแนวทางการตรวจสอบ
วางแผนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน
จัดทาเครื่องมือ/กระดาษทาการ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามผลการตรวจสอบ

สรุปผลการดาเนินงาน/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

11

ขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา มีหน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี ้
1. การตรวจสอบสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
1.1 ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ หรื อแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี แผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี และนโยบายของรัฐ รวมทังข้
้ อตกลงการให้ บริการสาธารณะ (P.S.A)
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายในด้ านการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สิน
1.3 ตรวจสอบการบริ หารการเงิน การบัญชี และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบ
การบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้ วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)
1.4 ตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพย์สิน
1.5 ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)
1.6 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านถูกต้ องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่กาหนด
1.7 ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. การตรวจสอบสถานศึกษา
2.1 ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรื อแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี และนโยบายของรัฐ รวมทัง้ ข้ อตกลงการให้ บริการสาธารณะ (P.S.A.)
2.2 ตรวจสอบการเงินการบัญชี
2.3 ตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพย์สิน
2.4 ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E–Auction)
2.5 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านที่ถกู ต้ องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่กาหนด
2.6 ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

จากอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวมา
ข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ งานตรวจสอบ ครอบคลุมงานด้ านการตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน งานให้ คาปรึกษา พัฒนาระบบงานตรวจสอบ และระบบการปฏิบตั งิ าน
ด้ านการเงินการบัญชี รวมถึงการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก ซึง่ ในการ ตรวจสอบเรื่ องใดๆ ผู้
ตรวจสอบต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องที่ตรวจสอบอย่างดีจงึ จะสามารถตรวจสอบเรื่ องนันๆ
้ ได้ อย่าง
ครบถ้ วนและสามารถเสนอผลการตรวจสอบได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยรับตรวจ ซึง่ ในคูม่ ือการ
ตรวจสอบเล่มนี ้ ได้ เสนอแนวทางการ ตรวจสอบสถานศึกษา ซึง่ ได้ หลอมรวมเป็ นแนวทางการตรวจสอบเป็ น
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3 กลุม่ ด้ วยกัน คือ การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ พร้ อม อธิบายกระบวนการดาเนินงานของเรื่ องที่ตรวจให้ เข้ าใจพอสังเขปซึง่
ปรากฏอยูใ่ นบทต่อไป
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บทที่ 3
การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
กรอบแนวคิด
ตามที่สถานศึกษาได้ รับงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
Performance Base Budgeting : SPBB ) ทาให้ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินก้ อน
(Block grant) ในลักษณะของเงินอุดหนุนรายหัว งบอุดหนุนทัว่ ไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ย
ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และให้ หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้
มัน่ ใจว่า การใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้
สถานศึกษาจึงต้ องบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทังหมดที
้
่ได้ รับ ให้ สง่ ต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กอปรกับ
การที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในทุกด้ าน ทังด้
้ านวิชาการ
ด้ านบริหารงบประมาณ ด้ านการบริ หารงานบุคคล และด้ านการบริ หารทัว่ ไป ให้ สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายพร้ อมรับการกระจาย
อานาจ สถานศึกษาจึงต้ องจัดให้ มีการจัดการทางการเงินที่เข้ มแข็ง โดยจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ จุดเน้ นของ สพฐ. การควบคุมการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผน
และจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินงาน
ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีหน้ าที่ชว่ ยเหลือ สนับสนุน โดยการสอบทานการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี เพื่อลดความเสี่ยง พัฒนา และปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้ มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย โดยใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ เงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิ าร
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสถานศึกษาบริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้
พื ้นฐานเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนานักเรี ยนให้ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
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กระบวนการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบมีความชัดเจนตามกระบวนการตรวจสอบการบริ หารจัดการเงินอุดหนุน
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะต้ องพิจารณารูปภาพดังนี ้

กระบวนการบริ หารจัดการเงินอุดหนุน

(Input)
เงินอุดหนุน (BlockGrant)

(Process)
การดาเนินงาน

(Output)
การจัดการเรี ยนการสอน
ที่มปี ระสิทธิภาพ

 การจัดทาแผน

 การควบคุมแผน

- สอดคล้ องกลยุทธ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้

- ควบคุมการใช้ จา่ ยตามแผน
- ระบบการตรวจสอบและรายงาน

เพื่อให้ การตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจกระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ซึง่ ปรากฏตาม Flow Chart ดังนี ้
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Flow Chart การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
การวางแผน
การใช้ จ่ายเงินเงินงบประมาณ

ปี การศึกษา/ปี งบประมาณ
ข้ อมูล 10 มิถุนายน

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัวนักเรียน/
แหล่ งเงินงบประมาณ

1. แต่ งตัง้ กรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรม
2. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
3. ขอความเห็นอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
4. ประกาศแจ้ งเวียนให้ ครู ทราบ

A1

ประชุมชีแ้ จง/แจ้ งเวียนให้ ครู ในโรงเรี ยนทราบ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้ น เพื่อวางแผน
ด้ านการพัฒนา การเรียนการสอน

ขัน้ ตอนการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร

A2- A3

ได้ รับเงินงบประมาณรายหัว
นักเรียน

ปฏิบัตติ ามแผนประจาปี
(การเบิก-จ่ ายเงินงบประมาณ)

ควบคุมการใช้ จ่ายเงินตามแผนฯ
ไม่ ใช่

ติดตาม/ ประเมินผล/
ตรวจสอบ
ใช่
A4

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ประกาศให้ สาธารณชนทราบ
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กรอบการตรวจสอบ
1. ขันตอนการจั
้
ดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2. ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามแผน
3. ขันตอนผลการปฏิ
้
บตั งิ าน
ขัน้ ตอนการจัดทาแผน
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อให้ การบริหารจัดการและการดาเนินงานภายใน
โรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ เป็ นไปอย่างทิศทางเดียวกัน และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เป็ นการ
สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ที่สถานศึกษาจัดทา สอดคล้ องกับเป้าหมายการ
จัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สาระสาคัญที่ควรพิจารณา
1. มีการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผน โดยมีครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรี ยน ผู้แทนองค์กรส่วนท้ องถิ่น มีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนด
แผนหรื อให้ แนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยน
2. ทิศทางการดาเนินงานของโรงเรี ยน เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ในด้ านใด เป็ นไปตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน กลยุทธ์ จุดเน้ น การจัดการ
ศึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ จุดเน้ น ของ สพฐ./สพท.
3. มีรายละเอียดแสดงแหล่งเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานตามแผน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรจากอุดหนุนรายหัว หรื อ เงินนอกงบประมาณที่โรงเรี ยนจัดหา หรื อได้ รับ
การสนับสนุนทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน
4. งบเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัวส่วนใหญ่นาไปใช้ ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนโดยตรง มากกว่าการบริหารจัดการทัว่ ไป
5. กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ กาหนดรายละเอียดการดาเนินงานที่ชดั เจนได้ แก่
วัตถุประสงค์ของโครงที่ระบุเป้าหมายผลผลิตหรื อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน ตัวชี ้วัด
ความสาเร็จ ระยะเวลา จานวนเงิน และแหล่งเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่า
โรงเรี ยนมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในด้ านใด เป็ นไปตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์หรื อธรรมนูญของโรงเรี ยนและสอดคล้ องกับนโยบาย จุดเน้ นทัง้
ระดับ สพท. และสพฐ.หรื อไม่
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6. แผนปฏิบตั ิการประจาปี ได้ ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานหรื อไม่ มีร่องรอยการดาเนินงาน เช่น รายงานการประชุม ซึง่ เป็ นมติของที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบและประกาศเป็ นนโยบาย
7. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ที่ผา่ นความเห็นชอบแล้ ว ได้ แจ้ งให้ ครู และผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียได้ ทราบ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านหรื อไม่
ขัน้ ตอนการปฏิบัตติ ามแผน
การปฏิบตั งิ านตามแผน เป็ นการสอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่า กระบวนการปฏิบตั ิตาม
แผนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินงานภายในระยะเวลาและภายใต้ กรอบวงเงินทังหมดที
้
่
สถานศึกษาได้ รับ ทังยั
้ งเป็ นการการควบคุมการใช้ จา่ ยเงินตามแผน เพื่อสอบทานการปฏิบตั งิ าน ให้
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านจริงกับแผนปฏิบตั งิ านที่กาหนด โดยพิจารณาจาก
1. เจ้ าหน้ าที่การเงินหรื อผู้ได้ รับมอบหมาย ได้ มีวิธีการควบคุมงบประมาณตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี หรื อไม่ เช่น บันทึกควบคุมการใช้ จา่ ยเงินตามแผนที่สามารถควบคุมจานวน
เงินที่ได้ รับจัดสรรเป็ นรายโครงการ/กิจกรรม จานวนเงินที่ใช้ จา่ ย และยอดเงินคงเหลือตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ทาให้ ทราบผลการใช้ จา่ ยเงิน สามารถตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด การใช้ จา่ ยเงิน
ให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั กิ ารได้
2. กิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ ในแผน ดาเนินการเป็ นไปตามปฏิทินกาหนด
กรณีที่ยกเลิกกิจกรรมและโครงการ หรื อเปลี่ยนแปลงโครงการได้ มีการขออนุมตั จิ ากผู้อานวยการ
โรงเรี ยน และรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาทราบหรื อไม่
3. บันทึกขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินตามแผน ได้ ระบุโครงการ/กิจกรรม และจานวนเงินที่
ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตัดจ่ายเงินงบประมาณหรื อไม่
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็ นไปตามกาหนดหรื อไม่
5. ได้ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างน้ อยทุกภาคเรี ยน โดยจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานซึง่ แสดงรายละเอียดผลการดาเนินงานแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้
ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาหนดหรื อไม่ พร้ อมระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
ผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นการสอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ผลการดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ ทรัพยากรอย่าง
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คุ้มค่า และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไขแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านต่อไป โดยพิจารณาจาก
1. การรายงานผลการดาเนินงานแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้
ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาหนดหรื อไม่ พร้ อมปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
2. การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามแผนกาหนด ให้ เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านจริงกับ
แผนปฏิบตั ริ าชการที่กาหนด โดยพิจารณาจาก งาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ ในแผน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็ นไปตามกาหนดหรื อไม่ กรณีที่มีการยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม พิจารณาด้ วยว่า ได้ นางบประมาณไปใช้ เพื่อการใด
4. ได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี ของโรงเรี ยนให้ ครู บุคลากรภายในโรงเรี ยน ผู้ปกครอง ชุมชุน หรื อสาธารณชนได้ รับทราบ
เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและความเข้ าใจที่ดีระหว่างโรงเรี ยนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังภายในและ
้
ภายนอกโรงเรี ยน

แนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ประเด็นการตรวจสอบ : ประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้ วยแผนปฏิบัตกิ ารของ
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
: เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าสถานศึกษามีการบริหารการเงินตาม
แผนปฏิบัตกิ ารที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นการตรวจสอบย่ อย :
1. ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
3. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
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ประเด็นย่ อยที่ 1 ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี สถานศึกษากาหนด
กิจกรรมสอดคล้ องกับเป้ าหมายการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ของสถานศึกษามี
ความโปร่ งใส
3. เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี สามารถใช้ ในการ
ควบคุมการใช้ จ่ายเงินได้

วิธีการตรวจสอบ
1. สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นจากแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เช่น แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของ
โรงเรี ยน ใช้ เป็ นปี การศึกษา หรื อปี งบประมาณ การกาหนดทิศทางการดาเนินงานของโรงเรี ยน
สอดคล้ องกลยุทธ์ จุดเน้ น ของ สพฐ. โดยพิจารณาจากเป้าหมายหลักของสถานศึกษา และความ
สอดคล้ องกับค่าใช้ จา่ ยที่กาหนดในแผนปฏิบตั ิการประจาปี วา่ ส่งผลต่อเป้าหมาย ผลผลิตตาม
กลยุทธ์ หรื อไม่ เพียงใด แหล่งเงินงบประมาณจากแหล่งใดบ้ าง และประมาณการอย่างไร และ
โครงการ/กิจกรรมสอดคล้ องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาหรื อไม่
2. สอบถามผู้บริหาร และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องว่า มีแนวทางหรื อขันตอนการจั
้
ดทาแผนฯ
อย่างไร ใครมีสว่ นร่วมในการทาบ้ าง เช่นมีการแต่งตังคณะท
้
างานหรื อไม่ มีกรรมการสถานศึกษา
ที่มาจากบุคคลภายนอกร่วมเป็ นกรรมการพิจารณากาหนดแผนด้ วยหรื อไม่ มีการประชุมการจัดทา
แผน และขอดูร่องรอยการดาเนินงาน เช่นรายงานการประชุม
3. ตรวจสอบการให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของคณะกรรมการสถานศึกษา
และประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ โดย
3.1 สอบถามผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องว่ามีแนวทางในการจัดทาแผนอย่างไร
3.2 มีการเสนอแผนปฏิบตั กิ ารให้ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบหรื อไม่
3.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบหรื อไม่โดย
วิธีการใด
3.4 ตรวจสอบรายงานการประชุม การจัดทาแผน และบันทึกความเห็นชอบ เอกสาร
หลักฐานการแจ้ งแผนที่ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ พร้ อมทังประกาศเผยแพร่
้
แผน
3.5 ตรวจสอบประเภทของเงินที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการว่าครอบคลุมทุกประเภท
ที่สถานศึกษามีอยูห่ รื อไม่
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3.6 ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั กิ ารระบุประเภทเงินที่ใช้ จานวนเงิน
ระยะเวลาดาเนินการครบถ้ วนทุกโครงการ/กิจกรรมหรื อไม่
4. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ เปรี ยบเทียบแผนกลยุทธ์ ว่ามีความสอดคล้ อง
หรื อไม่ และโครงการ/กิจกรรมในแผน ระบุประเภทเงินที่ใช้ จานวนเงิน และระยะเวลาดาเนินการ
ควบคุมครบถ้ วนทุกโครงการ/กิจกรรม เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี หรื อไม่ อย่างไร
ประเด็นย่ อยที่ 2
วัตถุประสงค์

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

1. เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าสถานศึกษามีการดาเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติ
2. เพื่อทราบว่ าสถานศึกษามีการใช้ จ่ายเงินเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่ถึงกาหนดต้ องดาเนินการ ณ วันที่เข้ าตรวจสอบมี
จานวนเท่าใด โครงการที่ถึงกาหนดแต่ไม่ดาเนินการจานวนเท่าใด
2. สุม่ ตรวจโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรี ยนได้ ดาเนินการ ณ วันเข้ าตรวจ โดยตรวจวิเคราะห์
จากกิจกรรมที่ทาของแต่ละโครงการ หรื อกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ วว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จานวนกี่โครงการ และไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์กี่โครงการ/กิจกรรม
3. ตรวจสอบระยะเวลาดาเนินและวงเงินที่ใช้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมหรื อไม่ โดยตรวจสอบจากหลักฐานการจ่ายของโครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการแล้ ว
(สุม่ ตรวจตามความเหมาะสม) และ ตรวจสอบสาเหตุและจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ตามกาหนดเวลา หรื อวงเงินที่กาหนด
4. ตรวจสอบวิธีการควบคุมการใช้ จา่ ยเงินให้ เป็ นไปตามแผนฯ ว่ามีการควบคุมหรื อไม่
อย่างไร เช่น
- เอกสาร หรื อทะเบียนคุม จานวนเงินรับ- จ่าย และเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
- หลักฐานการอนุมตั เิ บิกจ่ายเงินทุกครัง้ และระบุชดั เจนว่าเบิกจ่ายเงินจากโครงการ/
กิจกรรมใด จานวนเงินเท่าใด
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5. พิจารณาวงเงินที่จดั สรร โรงเรี ยนมุง่ เน้ นด้ านการจัดการเรี ยนการสอน หรื อด้ าน
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เช่นโครงการเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ นโยบายการจัดการศึกษา เป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่าไหร่ของงบประมาณเงินตาม
แผนฯ การบริ หารจัดการทัว่ ไป เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง และค่าปรับปรุง
อาคารสถานที่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่าไหร่ของงบประมาณเงินตามแผนฯ ทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบกัน
ทัง้ 2 ด้ าน โรงเรี ยนควรเน้ นด้ านการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสัดส่วนร้ อยละที่สงู กว่าด้ านบริหาร
จัดการ หากโรงเรี ยนใดเน้ นด้ านบริหารจัดการทัว่ ไปสูงกว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้ องหาสาเหตุของ
การใช้ จา่ ยเงิน เพราะจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน หรื ออาจต้ องนาเสนอสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ หรื อของบประมาณสาหรับค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
6. ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ จดั ทาแผนให้ ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินของกิจการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ว่ามีการใช้ จา่ ยเงินเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรงเป็ นสัดส่วนเท่าใด
เมื่อเทียบกับการใช้ จา่ ยเพื่อการบริหาร หากการใช้ จา่ ยได้ จา่ ยเพื่อช่วยเสริมให้ กิจกรรมในแผนบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้ เสนอแนะและติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาในคราวต่อไปโดยให้ ระบุไว้ใน
แผนของสถานศึกษาด้วย
ประเด็นย่ อยที่

3 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ม่ ันใจว่ า สถานศึกษามีการติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2. เพื่อให้ ทราบว่ าผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/ งาน/โครงการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมายที่กาหนด

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าสถานศึกษาได้ ดาเนินการรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการใช้ จา่ ยเงิน
หรื อไม่ หากได้ ดาเนินการได้ สง่ ใครบ้ างและเมื่อใด และหากไม่ได้ รายงานให้ สอบถามผู้บริหารว่าได้
มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมโดยวิธีใด พร้ อมเสนอแนะให้ สถานศึกษาจัดทา
รายงานส่งตามกาหนดเวลาที่ สพท.กาหนด (โดย สพฐ.กาหนดแนวทางให้ สถานศึกษารายงานทุก
ไตรมาส )
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2. ตรวจสอบการรายงานผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และตรวจสอบ
งบประมาณ ที่ใช้ วา่ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดหรื อไม่ พร้ อมปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
3. ให้ เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านจริงกับแผนปฏิบตั ิการที่กาหนด ว่าผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามกาหนดหรื อไม่
เครื่องมือ/กระดาษทาการ
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กระดาษทาการตรวจสอบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
โรงเรียน……………………….........อาเภอ................................. สังกัด ..............................
เพียง ณ วันที่................................................................
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด.............
_________________________________________________________________________________
ประเด็นการตรวจสอบ 1 ความมีประสิทธิภาพของแผนปฏิบตั ิการประจาปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี สถานศึกษากาหนดกิจกรรม
สอดคล้ องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษามีความโปร่งใส
3. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี สามารถใช้ ในการควบคุม
การใช้ จา่ ยเงินได้
มี/ ไม่มี/
ประเด็น
รายการและรายการตรวจสอบ
สอด ไม่สอด
บันทึกเพิ่มเติม
ย่อย
คล้ อง คล้ อง/
/ใช่ ไม่ใช่
สาเหตุที่ไม่ทาแผนฯ
1.โรงเรี ยน 1.โรงเรี ยนมีการจัดทาแผน
O บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้ าใจในการ
จัดทา
การปฏิบตั งิ านประจาปี
จัดทาแผน
แผนการ
 ตามปี การศึกษา
O บุคลากรไม่เพียงพอ
ปฏิบตั งิ าน
 ตามปี งบประมาณ
O ได้ รับงบประมาณจานวนน้ อยไม่
ประจาปี
จาเป็ นต้ องจัดทา O บุคลากรไม่เห็น
และกาหนด 2. หากไม่มีจดั ทาแผนฯ โรงเรี ยน
ความสาคัญฯ
โครงการ/ มีวิธีการควบคุมการใช้ จ่ายเงิน
กรณีไม่ทาแผนมีการบริ หารเงินอย่างไร
O กันเงินอุดหนุนส่วนหนึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ย
กิจกรรม
ของงานประจา ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ แก่
สอดคล้ อง 3. งบประมาณที่ใช้ ในการจัดทา
กลุม่ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
กับ
แผนมาจาก
O ให้ ทกุ กลุม่ งานเสนอโครงการหรื อ
เป้าหมาย
 เงินอุดหนุน
กิจกรรม
การจัด
แล้ วจัดสรรให้ แต่ละกลุม่ งาน
 เงินรายได้ สถานศึกษา
การศึกษา
O ฝ่ ายบริ หารกาหนดรายการใช้ จ่ายเงิน
 เงินอื่นๆ....................
อุดหนุน
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ประเด็น
ย่อย

รายการและผลการตรวจสอบ

มี/ ไม่มี/
สอด ไม่สอด
คล้ อง คล้ อง/
/ใช่ ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม

4. ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทาแผน
มาจาก
 10 มิถนุ ายน
 ข้ อเสนอแนะจาก สมศ.
 แผนพัฒนาการศึกษา/กลยุทธ์
 ประเมินความเสี่ยง
5. โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนด
ตามแผนมีความสอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์หรื อแผนพัฒนา
การศึกษา
6. เงินอุดหนุนตามแผนฯพัฒนา
ด้ านการเรี ยนการสอนสูงกว่าหรื อ
ต่ากว่าด้ านบริ หารจัดการ
 สูงกว่าด้ านบริหาร
 ต่ากว่าด้ านบริหารจัดการ

2. การ
จัดทา
แผนการ
ปฏิบตั งิ าน
ประจาปี มี
ความ
โปร่งใส

หากไม่สอดคล้ อง เนื่องจาก
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................................
สูงกว่าร้ อยละ.........................................
ต่ากว่าร้ อยละ.........................................

7. มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาแผนฯ และโรงเรี ยนมีการ
จัดทารายงานการประชุมที่มีวาระ
การพิจารณาแผนการปฏิบตั ิงาน
- คาสัง่ แต่งตังคณะพิ
้
จารณาแผน
- รายงานการประชุมพิจารณา
แผนฯ
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ประเด็นย่อย

รายการและผลการตรวจสอบ

8. มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มาจากบุคคลภายนอกเข้ าร่วม
ประชุมพิจารณาแผนการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี
9. คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี ของโรงเรี ยน
10. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี ให้ แก่
ครู-บุคลากรในโรงเรี ยนได้ รับทราบ
11.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี ให้
ผู้ปกครอง ชุมชนหรื อสาธารณชน
ทัว่ ไปทราบ

มี/ ไม่มี/
สอด ไม่สอด
คล้ อง คล้ อง/
/ใช่ ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม

หากไม่เห็นชอบ(ระบุความเห็นที่ไม่
เห็นชอบ)...............................................
..............................................................
.............................................................
หากมี โดยวิธีใด
O แจ้ งในการประชุมครูในวันเปิ ดภาคเรียน
O แจ้ งในที่ประชุมระดับหัวหน้ ากลุม่ /งาน
ต่าง ๆ
O แจ้ งเป็ นหนังสือเวียนให้ ครู-บุคลากรทุก
คน
หากมี โดยวิธีใด
O ลงใน website ของโรงเรี ยน
O แจ้ งในที่ประชุมสมาคมผู้ปกครอง
O เอกสารหรื อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ

ข้ อสังเกตอื่น ๆ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ประเด็นการตรวจสอบ 2 การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสถานศึกษามีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบตั ิการ
2. เพื่อทราบว่าสถานศึกษามีการใช้ จา่ ยเงินเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
มี/
ไม่มี/
ประเด็นย่อย รายการและผลการตรวจสอบ สอด ไม่สอด
บันทึกเพิ่มเติม
คล้ อง คล้ อง/
/ใช่ ไม่ใช่
หากมี โดยวิธีใด
1.โรงเรี ยนมี
1.โรงเรี ยนมีการควบคุมการใช้
O มีบนั ทึกขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินที่ระบุกิจกรรม/
กิจกรรมการ
จ่ายเงินให้ เป็ นไปตามแผนการ
โครงการ จานวนเงิน ประเภท
ควบคุมการใช้ ปฏิบตั งิ านประจาปี
O มีเอกสารหรื อทะเบียนคุมจานวนเงินรับ และ
จ่ายเงินตาม
เงินคงเหลือของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
แผนฯ
O อื่น ๆ (ระบุ)……………………………
หากไม่ควบคุม เนื่องจาก
O จัดทาแผนฯเพื่อให้ กลุม่ ต่างๆ มีกิจกรรม/
โครงการรองรับการจัดสรรเงินแต่การใช้ จ่ายจริ ง
เป็ นการใช้ จา่ ยตามความจาเป็ นเหมาะสม
O ขาดการควบคุม ดูแลให้ เป็ นไปตามระบบ
การควบคุมทีก่ าหนด
O ไม่เห็นความสาคัญในการนาแผนฯ มาใช้
ประโยชน์

2. โรงเรี ยนได้
ดาเนินการตาม
โครงการ/
กิจกรรมที่
กาหนดในแผน

2. โครงการ/กิจกรรมที่ระบุใน
แผนฯ ได้ ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์
3.โครงการที่สมุ่ ตรวจสามารถ
ใช้ จา่ ยเงินภายในเวลา และ
วงเงินที่กาหนด

O ตรงวัตถุประสงค์ จานวน..........โครงการ
O ไม่ตรงวัตถุประสงค์ จานวน.........โครงการ

-ระยะเวลาและวงเงินตรงตามแผนจานวน..........
-ระยะเวลาและวงเงินไม่ ตรงตามแผนจานวน.......
หากไม่ตรงทังระยะเวลาและวงเงิ
้
นมีวิธีการอย่างไร
O มีการขออนุมตั ิยกเลิก/เปลีย่ นแปลง
O ไม่ได้ ขออนุมตั ิ เนื่องจาก........................
O ขออนุมตั ิบางโครงการ/กิจกรรม
O ได้ รับความชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
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ประเด็นการตรวจสอบ 3 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่า สถานศึกษามีการติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. เพื่อให้ ทราบว่าผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/ งาน/โครงการ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์หรื อเปาหมายที่กาหนด

ประเด็นย่อย

1. การติดตาม
ผลดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

รายการและผลการตรวจสอบ

1. สถานศึกษาได้ จดั ทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
มีการจัดทารายงานดังนี ้
1.1 ผลการปฏิบตั งิ าน โดย
 ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม รายงานเมื่อสิ ้นสุด
โครงการ

มี/
ไม่มี/
สอด ไม่สอด
คล้ อง คล้ อง/
/ใช่
ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม

หากไม่จดั ทารายงาน แต่มีการติดตามผล
โดยวิธีใด
O สอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
O ตรวจสอบรายงานการเงินประจาเดือน
O อื่น ๆ..............................................

 รายงานเป็ นรูปเล่ม
 ไม่แยก
2. สถานศึกษาจัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
 ส่ง สพท.
 ส่งกลุม่ เครื อข่าย
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แบบเก็บข้ อมูลการใช้ จ่ายเงินตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
เพียง ณ วันที่...................................................
โรงเรี ยน...............................................................................
วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี .............. จานวนเงิน...........................บาท
ลาดั
บที่

รายการจ่าย/โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงินที่ใช้
พัฒนาการเรี ยน
การสอน

จานวนเงินที่ใช้
ด้ านบริหาร
จัดการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ - ด้ านพัฒนาการเรียนการสอน เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าหนังสือแบบเรี ยน คูม่ ือครู ค่าจ้ างครู คชจ.ในการอบรม
และพัฒนาครู พานักเรี ยนไปแหล่งเรี ยนรู้ พัฒนาวิชาการ
- ด้ านบริ หารจัดการ เช่น ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าก่อสร้ างปรับปรุงต่อเติม
ค่าวัสดุสานักงาน

สรุป
1. พัฒนาการเรี ยนการสอนรวมจานวนเงิน..............................บาท ร้ อยละ.............................
2. ด้ านบริหารจัดการรวมจานวนเงิน.......................................บาท ร้ อยละ............................
 ด้ านพัฒนาการเรี ยนการสอนสูงกว่าด้ านบริหารจัดการ
 ด้ านพัฒนาการเรี ยนการสอนต่ากว่าด้ านบริหารจัดการ
29
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บทที่ 4
การตรวจสอบการเงินการบัญชี
กรอบแนวคิด
การบริ หารงานในปัจจุบนั ของหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรี ยน และ
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลโรงเรี ยนมีความเกี่ยวข้ องกับเงินนอกงบประมาณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเงิน
งบประมาณ และนับวันจะยิ่งมีมากขึ ้น หากนโยบายกระจายอานาจทางการบริหารได้ ผลโดยปกติ
แล้ ว การบริหารเงินงบประมาณจะมีขนตอนการดู
ั้
แล หรื อตรวจสอบหลายขันตอน
้
จนกว่าจะเบิกเงิน
จากคลังออกมาได้ แต่สาหรับเงินนอกงบประมาณนันอ
้ านาจเกือบทังหมดจะอยู
้
ท่ ี่ผ้ บู ริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ทังอ
้ านาจการใช้ จ่ายผูกพัน หรื อการเบิกจ่าย โดยไม่มีผ้ ใู ดมาคอยช่วยเหลือตรวจสอบ
ระหว่างดาเนินการ
การปฏิรูปการศึกษาทาให้ สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารการจัดการศึกษาเพิ่มขึน้
รวมทังที
้ ่เป็ นเงินงบประมาณ เป็ นเงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้ สถานศึกษา ในจานวนที่น่าจะ
เพียงพอต่อการนาไปใช้ ในการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ อย่างไรก็ดี ความมีอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารงานและบริหารการเงินดังกล่าวย่อมทาให้ สถานศึกษาต้ องมีความรับผิดชอบในทุกด้ าน
เพิ่มขึ ้น รวมทังต้
้ องมีข้อมูลรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
สถานศึกษาที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ ครบถ้ วน และทันเวลา สาหรับให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกนาไปใช้ ในการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ
กิจกรรมทางการเงิน การบัญชี เป็ นหัวใจสาคัญของทุกหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ หรื อขนาดเล็ก เป็ นหน่วยงานเอกชน หรื อหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมดังกล่าวจะมี
ความยุง่ ยากสลับซับซ้ อนตามขนาดของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานขนาดใหญ่ยอ่ มมีกิจกรรมที่
ต้ องดาเนินการในหลายลักษณะและใช้ จา่ ยเงินในปริมาณมากกว่าหน่วยงานขนาดเล็ก และภายใต้
ความสลับซับซ้ อนนัน้ หากระบบการควบคุมไม่เพียงพอ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ความ
สิ ้นเปลืองสูญเปล่า รวมทังการทุ
้
จริตรั่วไหลย่อมมีสงู
สถานศึกษาที่มีระบบการคุมทางการเงินที่ดี มีความรัดกุม จะส่งผลให้ มีข้อมูลทางการเงิน
ที่ถกู ต้ อง มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ การบริหารงานขอสถานศึกษา โดย
ลักษณะที่บง่ บอกถึงระบบการควบคุมที่ดี คือสถานศึกษาต้ องมีระบบการรับจ่ายเงิน การควบคุมดูแล
และเก็บรักษาเงินที่รัดกุม ถูกต้ อง ปลอดภัย ป้องกันความเสียหาย หรื อการสูญหายได้
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ระบบที่ใช้ ในการควบคุมการเงินของสถานศึกษาตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มี 2 ระบบ ได้ แก่ ระบบบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พศศศ 2515 และระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พศศศ 2544 ซึง่ ไม่วา่ สถานศึกษาจะควบคุมโดยระบบใดจะต้ องสามารถควบคุมเงินใน
ความรับผิดชอบให้ มีอยู่ครบถ้ วน ปลอดภัย และแสดงสถานะการเงินได้ ถกู ต้ อง โดยจะต้ องมีการ
ปฏิบตั งิ านทางด้ านการเงินที่ถกู ต้ องตามระเบียบกาหนด
วัตถุประสงค์ การตรวจสอบการเงินการบัญชี
1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านการเงินถูกต้ องตามระเบียบที่กาหนด
2. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านบัญชีถกู ต้ องตามคูม่ ือการบัญชีที่กาหนด
กระบวนการทางการเงิน
1. ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านการเงินโรงเรี ยน มี 6 ขันตอน
้
ตามรูปภาพดังนี ้

ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติ
1. การรับ-จ่ าย

3. การเก็บรักษาเงิน

5. การรายงาน

2.การนาฝาก/การนาส่ ง

4. การตรวจสอบ

6. การเก็บเอกสาร
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2. เงินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของโรงเรี ยน แสดงตาม Flow Chart ดังนี ้
Flow Chart แสดงรายการเงินที่อยู่ในความรั บผิดชอบของโรงเรียน

เงินที่โรงเรี ยนได้ รับ

เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
-

เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (รายหัวนักเรียน)
เงินอุดหนุนปั จจัยพื ้นฐานนักเรี ยนยากจน
เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยนักเรี ยนกินนอน(ถ้ ามี)
เงินอุดหนุนนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ

เงินรายได้ สถานศึกษา
-

เงินบริ จาค (มีวตั ถุประสงค์ และไม่มีวตั ถุประสงค์)
เงินอาหารกลางวันที่รับจาก อศบศตศ
เงินระดมทรัพยากรต่าง ๆ
เงินรายได้ ตาม มาตรา 59 แห่ง พศรศบศ การศึกษาแห่งชาติ พศศศ 2542
รายได้ จากการขายครุภณ
ั ฑ์ชารุดที่ ได้ มาจากเงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้ แผ่ นดิน
- เ งินอุดหนุนทัว่ ไปที่เหลือจ่ายเกิน
2 ปี งบประมาณ
- ดอกเบี ้ยเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- รายได้ จากการขายครุภณ
ั ฑ์ชารุดที่
ได้ มาจากเงินงบประมาณ
- รายได้ จากการขายอาคารรื อ้ ถอน
อาคารเรี ยน/อาคารประกอบที่
ได้ มาจากเงินงบประมาณ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เงินฝากส่ วนราชการผู้เบิก
- เงินมัดจาประกันสัญญา

เงินรับฝาก
- เงินประกันสังคม
- เงินภาษี หัก ณ ที่จา่ ย

เงินอื่น ๆ
- เงินยุวกาชาด
- เงินลูกสือ
- เงินเนตรนารี
ฯลฯ
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แนวทางการตรวจสอบการเงินการบัญชี
การตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็ นการตรวจสอบมุง่ ที่จะพิสจู น์ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า รายการที่บนั ทึกและรายงานที่ปรากฏ ครบถ้ วน สมเหตุสมผล และมี
ความถูกต้ องเที่ยงตรง และยังเป็ นการทาให้ มนั่ ใจว่า การควบคุมที่กาหนด เช่น ระบบการควบคุม
การเบิกจ่ายเงิน ระบบควบคุมการรับจ่าย ระบบการควบคุมการนาส่ง/นาผากและการเก็บรักษาเงิน
ฯลฯ มีความเพียงพอเหมาะสมที่จะทาให้ การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามระเบียบกาหนด
และสามารถป้องกันการทุจริ ตได้
งานการเงิน ให้ พิจารณาในประเด็นดังนี ้
1. ความถูกต้ องครบถ้ วนของตัวเงิน ให้ ตรวจสอบ
(1) จานวนเงินสดคงเหลือตรวจนับได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ตรงกับ รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน และสมุดเงินสด (ถ้ ามี)
(2) จานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคูฝ่ ากธนาคารถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน และสมุดเงินสด (ถ้ ามี)
(3) จานวนเงินฝาก สพท. คงเหลือตามสมุดคูฝ่ ากถูกต้ องครบถ้ วน ตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน และสมุดเงินสด (ถ้ ามี)
2. การรับจ่ายเงินถูกต้ อง ให้ สอบทานรายการดังนี ้
(1) การรับเงินถูกต้ องครบถ้ วน พิจารณาจากจานวนเงินและ รายการที่สถานศึกษา
บันทึกรับในสมุดเงิน หรื อทะเบียน ถูกต้ องตรงกับ หลักฐานการรับ ได้ แก่ ใบเสร็จรับเงิน รายงาน
ธนาคาร (Bank Statement) ฯลฯ
(2) การจ่ายเงินถูกต้ องครบถ้ วน พิจารณาจากรายการที่บนั ทึก จ่าย ทังในส่
้ วนของ
จานวนเงิน และรายละเอียด ถูกต้ องครบถ้ วนและตรงกับ หลักฐานการจ่ายเงิน
(3) จัดให้ มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจาวันตามระเบียบ การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอาเภอและกิ่ งอาเภอ พ.ศ. 2520 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ข้ อ 20 และ
37 และผู้ที่ได้ รับแต่งตังปฏิ
้ บตั ิ หน้ าที่โดยเคร่งครัด
3. การเก็บรักษาเงิน ให้ พิจารณาประเภท จานวนเงิน และ ระยะเวลาในการเก็บรักษา
เงินแต่ละประเภทเป็ นตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4. ความถูกต้ องของหลักฐานการจ่าย เป็ นการตรวจสอบหลักฐาน การจ่ายเงินว่า การ
เบิกจ่ายถูกต้ องตามระเบียบกาหนด
33

งานบัญชี พิจารณาในประเด็น
1. ความถูกต้ องครบถ้ วนในการจัดทาเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการทางบัญชี
(1) สถานศึกษาที่ใช้ ระบบบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พศศศ 2515 ให้ ตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชีได้ แก่ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ทะเบียนและบัญชียอ่ ยแยก
ตามประเภทเงิน เป็ นต้ น
(2) สถานศึกษาที่ใช้ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พศศศ 2544 ให้
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีได้ แก่ ทะเบียนและบัญชีย่อยแยกตามประเภทเงิน
2. การจัดทารายงาน พิจารณาจากการจัดทารายการทางการเงิน และรายละเอียด
ประกอบรายงานครบถ้ วนถูกต้ องตรงกับบัญชี โดยจัดทา เป็ นปั จจุบนั
ขอบเขตการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบการเงิน และบัญชี กาหนดขอบเขตการตรวจสอบดังนี ้
1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
3. การตรวจสอบการรับเงิน
4. การตรวจสอบการจ่ายเงิน
5. การตรวจสอบการรับจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ ไป
6. การตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน
7. การตรวจสอบการรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน
8. การตรวจสอบการจัดทารายงาน
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินยืมราชการ และเงิน
ฝากส่ วนราชการผู้เบิกคงเหลือ ถูกต้ องตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน

วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบเงินคงเหลือ เป็ นการตรวจสอบตัวเงินสดที่มี เงินฝากธนาคาร ลูกหนี ้เงินยืม
และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกของโรงเรี ยนว่าถูกต้ องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันหรื อไม่
พร้ อมทังสอบยั
้
นยอดกับธนาคาร และส่วนราชการผู้เบิกว่า มีเงินฝากอยูจ่ ริงตามที่ปรากฏในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน โดยขันตอนการตรวจสอบแยกตามประเภทเงิ
้
น ดังนี ้
1. การตรวจนับเงินสดคงเหลือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินสดที่ตรวจนับ
ถูกต้ องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1) ตรวจนับตัวเงินสด และบันทึกไว้ ในกระดาษทาการใบตรวจนับเงินคงเหลือ
2) เปรี ยบเทียบเงินสดที่ตรวจนับได้ กบั รายงานเงินคงเหลือประจาวัน แล้ วบันทึกผล
การเปรี ยบเทียบไว้ ในใบตรวจนับเงินคงเหลือแล้ วให้ หวั หน้ าสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง
3) เปรี ยบเทียบเงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจาวันว่าตรงกับจานวน
เงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้ องในแต่ละประเภท
2. การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร วัตถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เงินฝากธนาคาร
คงเหลือถูกต้ องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1) เปรี ยบเทียบสมุดคูฝ่ ากธนาคารและทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันว่าตรงกันหรื อไม่ และให้ บนั ทึกผลการเปรี ยบเทียบไว้ ในใบ
ตรวจนับเงินคงเหลือ เพื่อให้ หวั หน้ าสถานศึกษารับรอง
2) ตรวจสอบความถูกต้ องของสมุดคูฝ่ ากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน โดย
- กรณีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และประจา ให้ โรงเรี ยนประสานกับ
ธนาคารเพื่อดาเนินการขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่ตดั ยอด
(วันทาการก่อนวันเข้ าตรวจสอบ) และให้ สถานศึกษานาสมุดคูฝ่ ากไปปรับยอดให้ เป็ นปัจจุบนั แล้ ว
ตรวจสอบสมุดคูฝ่ ากธนาคารกับทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้ อง เปรี ยบเทียบรายการฝากและถอนเงินใน
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สมุดคูฝ่ ากธนาคาร กับ รายการฝาก และถอนเงินที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ละ
ประเภทที่เกี่ยวข้ อง และเปรี ยบเทียบหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารกับสมุดคูฝ่ ากธนาคารและ
ทะเบียนว่าถูกต้ องตรงกันหรื อไม่
- กรณีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ให้ โรงเรี ยนประสานกับธนาคาร
เพื่อขอหนังสือรับรองยอด เงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด (วันทาการก่อนวันเข้ าตรวจสอบ) และขอ
ใบแจ้ งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ตังแต่
้ วนั ที่ตดั ยอด ย้ อนถึงวันที่ 1 ของเดือนที่เข้ า
ตรวจสอบ ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องของจานวนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน โดย
ตรวจสอบการควบคุมการใช้ เช็ค ได้ แก่ ชื่อผู้รับเช็ค วันที่เขียนเช็ค จานวนเงินคงเหลือก่อนและหลัง
การเขียนเช็ค ลายมือชื่อผู้รับเช็คพร้ อมวันที่ กรณีมีการยกเลิกเช็ค มีตวั เช็คติดกับต้ นชัวเช็
้ คและขีด
ฆ่าหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังต้ องตรวจสอบการจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ถูกต้ องและมีตวั เงินอยูจ่ ริง เพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากธนาคาร และจัดทางบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารเป็ นประจาทุกเดือนหรื อไม่
3) ตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันและเปรี ยบเทียบกับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้ อง
4) ตรวจสอบเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์คงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันเปรี ยบเทียบกับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้ อง
3. ตรวจสอบลูกหนีเ้ งินยืม วัตถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การจ่ายเงินยืมราชการ
ถูกต้ องตามระเบียบที่กาหนด เช่นลูกหนี ้ค้ างชาระนาน วันครบกาหนด ความสมบูรณ์ของสัญญา
กรณีลกู หนี ้ส่งคืนใบสาคัญ/เงินสด ให้ ตรวจสอบรายละเอียดบันทึกการส่งใช้ เงินยืม และตรวจ
หลักฐานการส่งใช้ เงินยืม
4. การตรวจสอบเงินฝากส่ วนราชการผู้เบิก วัตถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเงินฝาก
ส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือถูกต้ องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกเป็ นเงินนอกงบประมาณซึง่ ต้ องจ่ายคืนเมื่อถึงกาหนด
ระยะเวลา เช่น เงินประกันสัญญา ฯลฯ การรับ การนาฝาก และเบิกถอนจะบันทึกในสมุดคูฝ่ ากส่วน
ราชการผู้เบิกและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก
1) ตรวจเก็บข้ อมูลการนาฝาก จากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาว่าสถานศึกษามี
เงินฝากอยูจ่ านวนเท่าใดเพื่อนาไปสอบยันยอดกับยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกในสมุดคูฝ่ ากส่วน
ราชการผู้เบิก
2) ตรวจสอบสมุดคูฝ่ ากส่วนราชการผู้เบิก กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และ
ข้ อมูลที่เก็บจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เปรี ยบเทียบว่าถูกต้ องตรงกันหรื อไม่
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3) ตรวจสอบความถูกต้ องของสมุดคูฝ่ ากส่วนราชการผู้เบิก โดย
- ตรวจสอบรายการฝาก ให้ นาหลักฐานการนาฝากตรวจสอบกับรายการที่
บันทึกไว้ ในสมุดคูฝ่ ากส่วนราชการผู้เบิก โดยตรวจสอบวันที่ฝาก การอ้ างเลขที่เอกสาร และจานวน
เงินที่ฝากว่าบันทึกถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการหรื อไม่ แล้ วบันทึกในกระดาษทาการ
- ตรวจสอบรายการถอน ให้ นาหลักฐานการเบิกถอน ได้ แก่ ใบเบิกเงินฝาก
ตรวจสอบกับรายการที่บนั ทึกถอนใสมุดคูฝ่ ากส่วนราชการผู้เบิก โดยตรวจสอบรายการวัน เดือน ปี
การอ้ างเลขที่ใบเบิกเงินฝาก หรื อเลขที่หนังสือแจ้ งการถอนเงินให้ เจ้ าหนี ้ และจานวนเงินที่ถอน ว่า
บันทึกรายการถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการหรื อไม่ แล้ วบันทึกไว้ ในกระดาษทาการ
- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้รับฝากและผู้นาฝาก/ผู้เบิกถอนในสมุดคูฝ่ ากส่วน
ราชการผู้เบิกว่าครบถ้ วนทุกรายการหรื อไม่
4) ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิกตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน หรื อไม่
5) ตรวจสอบความถูกต้ องของทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากว่า
บันทึกรายการถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการหรื อไม่
6) ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ว่าจานวนเงินรวม
ตรงกับจานวนเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจาวันหรื อไม่
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
วัตถุประสงค์

:

เพื่อให้ ม่ ันใจการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการตรวจสอบ
หลังจากที่ตรวจนับเงินคงเหลือให้ ถกู ต้ องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันแล้ วให้
ผู้ตรวจสอบทาการตรวจสอบวงเงินและระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินว่าถูกต้ องตามระเบียบหรื อไม่
1. ตรวจสอบโดยแยกรายละเอียดเงินคงเหลือในทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง เช่นทะเบียน
การรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทที่มีระยะเวลาการนาส่ง
หรื อจ่ายคืน เช่น ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย เงินประกันสังคม เงินประกันสัญญา ฯลฯ ว่าเงินที่คงเหลืออยู่
ในทะเบียนรับมาตังแต่
้ วนั ใด และจานวนเงินเท่าใด อยูใ่ นสภาพเงินสดหรื อเงินฝากธนาคาร แล้ ว
บันทึกไว้ ในกระดาษทาการ
2. เปรี ยบเทียบจานวนเงินที่แยกรายละเอียดแล้ วกับระยะเวลาและวงเงินเก็บรักษาว่า
เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดหรื อไม่ แล้ วบันทึกในกระดาษทาการ โดยวงเงินและระยะเวลาเก็บ
รักษาเงินเป็ นดังนี ้
2.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป (โรงเรี ยนสังกัดสามัญเดิม) เก็บเงินสดได้ ภายในวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0526.7/3360 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2541 ซึง่ กรมสามัญศึกษา(เดิม) เป็ นผู้ตกลง ) ส่วนโรงเรี ยนสังกัด สปชศ(เดิม)
ให้ นาฝากธนาคารทังจ
้ านวน
2.2 เงินรายได้ แผ่นดินให้ นาส่งอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ หากวันใดมีเงินรายได้
แผ่นดินเกิน 10,000 บาท ให้ นาส่งคลังอย่างช้ าไม่เกิน 7 วันทาการ
2.3 เงินรายได้ สถานศึกษา แยกดังนี ้
- โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยนไม่เกิน 120 คน วงเงินสารองจ่ายไม่เกินวันละ
20,000 บาท วงเงินฝากธนาคาร 30,000 บาท (ส่วนเกินวงเงินเก็บรักษาให้ นาฝาก สพทศ)
- โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนเกิน 120 คนขึ ้นไป วงเงินสารองจ่ายไม่เกินวันละ
30,000 บาท วงเงินฝากธนาคารไม่เกิน 1,000,000 บาท (ส่วนเกินวงเงินเก็บรักษาให้ นาฝาก สพทศ)
- โรงเรี ยนที่มีการจัดอาหารกลางวัน(ที่มิได้ มาจากเงินงบประมาณ)ให้ มีวงเงิน
สารองจ่ายได้ เพิ่มอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการรับเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าเงินที่สถานศึกษาได้ รับและออกใบเสร็จรับเงิน
บันทึกรายการครบถ้ วน ถูกต้ อง

วิธีการตรวจสอบ
เงินที่โรงเรี ยนได้ รับมีเพียงเงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้ แผ่นดิน หลักการทัว่ ไปใน
การตรวจสอบเกี่ยวกับการรับเงิน จึงเป็ นการรับเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้ แผ่นดินเท่านัน้ ๆ
เช่น การตรวจสอบการรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบการรับเงินอาหารกลางวัน ฯลฯ สาหรับหลักการ
ทัว่ ไปในการตรวจสอบการรับเงินดังนี ้
1. การตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของการใช้ ใบเสร็ จรับเงิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรี ยนทุกฉบับที่ใช้ ไป นามาบันทึกรายการครบถ้ วนถูกต้ อง โดย
(1) สุม่ ตรวจ 1 ปี งบประมาณ เนื่องจากการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินส่วนใหญ่จะ
ดาเนินการปี ละประมาณ 1 – 2 ครัง้ เท่านัน้
(2) ก่อนการตรวจสอบจะต้ องเก็บข้ อมูลใบเสร็จรับเงินที่ สพทศ จ่ายให้ โรงเรี ยนที่เข้ า
ตรวจ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินที่โรงเรี ยนว่า ถูกต้ องตรงกันหรื อไม่
(3) เมื่อเข้ าตรวจสอบให้ ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรี ยน (กรณีโรงเรี ยนจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน) โดยตรวจสอบการรับ
ว่ามีการบันทึกวันที่รับ บันทึกเลขที่เล่มใบเสร็จรับเงิน กับหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงิน และ
ตรวจสอบการจ่ายว่ามีการบันทึกวันที่จ่าย บันทึกเลขที่เล่มใบเสร็จรับเงิน ที่จา่ ยทังหมดกั
้
บหลักฐาน
การจ่าย
(4) ตรวจสอบจานวนคงเหลือ ว่าจานวนที่คงเหลือในทะเบียนมีการระบุ เลขที่เล่ม
ใบเสร็จรับเงิน หรื อไม่
(5) ตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกประเภท รวมทังใบเสร็
้
จรับเงินลูกเสือ/ยุวกาชาดที่
คงเหลืออยูใ่ นโรงเรี ยน กระทบยอดคงเหลือกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่าตรงกันหรื อไม่ แล้ ว
บันทึกไว้ ในกระดาษทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
(6) ตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จรับเงิน โดยนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้ ไปจริงทุกเล่มใน
ช่วงเวลาที่สมุ่ ตรวจ เปรี ยบเทียบกับเล่มที่บนั ทึกจ่ายในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แล้ วบันทึกไว้ ใน
39

กระดาษทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
2. การรายงานการใช้ ใบเสร็ จรับเงิน ตรวจสอบว่าโรงเรี ยนได้ จดั ทารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน ณ สิ ้นปี งบประมาณหรื อไป
3. การรับเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้ แผ่นดิน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
เงินที่ได้ รับมา และออกใบเสร็จรับเงินถูกต้ อง มีการบันทึกรายการครบถ้ วนถูกต้ อง
3.1 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบเสร็จรับเงิน โดยตรวจสอบว่าเมื่อมีการรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินเขียนชัดเจน โดยเฉพาะจานวนเงินที่เป็ นตัวเลข และตัวอักษร ได้ บนั ทึกรายการใน
ใบเสร็จรับเงินครบทุกช่อง วันที่รับเงิน เลขที่ใบเสร็จ รับจากใคร จานวนเงินเท่าใด(ทังตั
้ วเลขและ
ตัวอักษรถูกต้ องตรงกัน) หากมีการแก้ ไขใบเสร็จรับเงินมีการขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกากับเสมอ
3.2 กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับใด มีการนาต้ นฉบับ (ฉบับจริง) ติดกับสาเนา
ฉบับที่ยกเลิกไว้ ด้วย พร้ อมกับหมายเหตุวา่ “ยกเลิก”
3.3 มีคาสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่การเงินที่มีหน้ าที่รับเงินหรื อไม่
3.4 เมื่อสิ ้นปี งบประมาณ หากมีใบเสร็จรับเงินเหลือในเล่ม มีการปุ เจาะ (ฉบับที่
เหลือทังต้
้ นฉบับและสาเนา) หรื อไม่
4. ตรวจสอบสาเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับเปรี ยบเทียบกับการบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่ เกี่ยวข้ อง
ถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการหรื อไม่
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ประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการจ่ ายเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าการจ่ ายเงินนอกงบประมาณมีหลักฐานและบันทึก
รายการครบถ้ วน ถูกต้ อง
วิธีการตรวจสอบ
การจ่ายเงินที่โรงเรี ยนได้ รับและสามารถนาไปใช้ จ่ายได้ ขณะนี ้มีเพียงเงินนอกงบประมาณ
หลักการทัว่ ไปในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินจึงเป็ นการจ่ายเฉพาะเงินนอกงบประมาณ เช่น
การจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน การจ่ายเงิน
รายได้ สถานศึกษา ฯลฯ สาหรับหลักการทัว่ ไปในการตรวจสอบการ จ่ายดังนี ้
1. ตรวจสอบวิธีการเก็บหลักฐานการจ่าย โดย
1.1 หลักฐานครบถ้ วนหรื อไม่ เช่น ต้ นเรื่ องเบิกทังหมด
้
โครงการ
เรื่ องดาเนินการ ลายมือชื่อผู้มีอานาจอนุมตั ิ บันทึกขออนุมตั จิ า่ ย ลายมือชื่อผู้มีอานาจอนุมตั จิ ่าย
หลักฐานที่แสดงว่าได้ มีการจ่ายเงินให้ เจ้ าหนี ้ หรื อผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินร้ านค้ า/หจกศ/
บริษัท ใบสาคัญรับเงิน ฯลฯ ครบถ้ วนถูกต้ องตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ในหน้ าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พศศศ 2520
1.2 ตรวจสอบว่าการเก็บหลักฐานการจ่ายได้ แยกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ
หรื อไม่ และเก็บหลักฐานเรี ยงลาดับก่อนหลังเพื่อให้ สะดวกแก่การสืบค้ นได้ โดยง่ายหรื อไม่
2. ตรวจสอบความถูกต้ องของการเบิกจ่ายเงิน ดาเนินการถูกต้ องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่ เช่น
2.1 กรณีดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง หลักฐานการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเป็ นไป
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พศศศ 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อไม่
2.2 กรณีเดินทางไปราชการ หลักฐานการดาเนินการและหลักฐานการจ่ายเป็ นไป
ตามระเบียบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรื อไม่
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ของใบสาคัญคูจ่ า่ ย โดย
3.1 ตรวจสอบใบสาคัญคูจ่ า่ ยที่เป็ นใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง หรื อใบสาคัญ
รับเงิน จะต้ องมีรายละเอียดตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอาเภอ
และกิ่งอาเภอ พศศศ 2520 ข้ อ 22 ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังนี ้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผู้รับเงิน
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- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
- จานวนเงินทังตั
้ วเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ในกรณีที่เป็ นใบสาคัญรับเงิน ที่รับเงินจากบุคคลภายนอก ควรมีสาเนาบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์
ในการยืนยันชื่อ และสถานที่อยูข่ องผู้รับเงิน
3.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายทุกฉบับว่าเจ้ าหน้ าที่การเงินได้ ประทับตรา “ตรวจ
ถูกต้ องและจ่ายเงินแล้ ว” พร้ อมทังลงลายมื
้
อ วันที่จ่าย กากับหลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบสาคัญคู่
จ่ายทุกฉบับหรื อไม่
4. ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่าย ครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยตรวจสอบจานวนเงินที่จา่ ย
ตามหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ กับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทเงิน ถูกต้ อง
หรื อไม่ ในรายการดังนี ้
- วัน เดือน ปี ที่จา่ ย
- เลขที่หลักฐานการจ่าย เช่น บจศ บคศ บยศ ฯลฯ
- จานวนเงินและประเภทของเงินที่จา่ ย ได้ แก่ จ่ายเป็ นเงินสด หรื อถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อจ่ายเป็ นเช็ค
5. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จา่ ย
5.1 การจ่ายเงินให้ ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง ในวงเงินที่เข้ าข่ายต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้
ตรวจสอบว่าสถานศึกษาหักเงินภาษี ถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
5.2 สถานศึกษาได้ ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย (บกศ28) ให้ กบั ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้ าง หรื อไม่
5.3 ตรวจสอบการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภท ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรื อไม่
5.4 ตรวจสอบว่าสถานศึกษานาส่งภาษีให้ สานักงานสรรพากรภายในวันที่
7 ของเดือนถัดไปหรื อไม่
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเบิกจ่ ายเงินอุดหนุนทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าการรั บจ่ ายเงินอุดหนุนมีการควบคุมไว้ อย่ างถูกต้ อง
ตามแนวปฏิบัตกิ ารบริหารงบประมาณ และตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด

วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ได้ แก่ เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว
เงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน เงินอุดหนุนนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ซึง่ การตรวจสอบ โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1ศ ตรวจเก็บข้ อมูลการจัดสรร และการจ่ายเงินอุดหนุนให้ สถานศึกษาที่สมุ่ ตรวจจาก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ว่าสถานศึกษาได้ รับเงินอุดหนุนอะไรบ้ าง จานวนเงินเท่าใด
และการจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่ สพทศ/สพฐ จ่ายให้ กบั สถานศึกษา จ่ายโดยวิธีใด จานวน
เท่าใด และจ่ายเมื่อใด ให้ บนั ทึกในกระดาษทาการ
2. ตรวจสอบการแจ้ งการโอนเงินให้ สถานศึกษา ให้ ตรวจสอบกรณีที่ สพทศ/สพฐศ
โอนเงินเข้ าบัญชีของสถานศึกษาแล้ วได้ แจ้ งให้ สถานศึกษาทราบหรื อไม่ แล้ วให้ จดเลขที่หนังสือที่
แจ้ ง วัน เดือน ปี ที่แจ้ ง และให้ ตรวจสอบจานวนเงินอุดหนุนที่ได้ รับจัดสรรกับจานวนนักเรี ยนที่มีอยู่
จริงหรื อไม่ โดยตรวจนับจานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริง จากทะเบียนนักเรี ยนเปรี ยบเทียบกับจานวน
นักเรี ยนที่ได้ รับจัดสรร
3ศ ตรวจสอบความถูกต้ องในการรับเงินอุดหนุน ให้ ตรวจสอบหนังสือแจ้ งการจัดสรร
และหนังสือแจ้ งการโอนเงินว่าตรงกับรายการที่เก็บข้ อมูลจาก สพทศหรื อไม่ และตรวจสอบว่าเมื่อ
สถานศึกษาได้ รับการโอนเงินเข้ าบัญชีของโรงเรี ยนแล้ วได้ ออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรับใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ว่าเป็ นไปโดยเร็วหรื อไม่
4. ตรวจสอบความถูกต้ องในการจ่ายเงินอุดหนุน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน
อุดหนุนแต่ละประเภทที่กาหนดไว้ หรื อไม่ โดย
4.1 อุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว ให้ ตรวจสอบว่ามีแผนการใช้ จา่ ยเงินที่กาหนด
สัดส่วนการใช้ จา่ ยเงินว่าสถานศึกษาใช้ จา่ ยด้ านการพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นสัดส่วนที่สงู กว่า
ด้ านบริหารจัดการ ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาหรื อไม่
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4.2 อุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน ให้ ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายเงินทังหมด
้
ในช่วงเวลาที่สมุ่ ตรวจว่าเป็ นการจ่ายใน 4 ลักษณะ คือค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย
นักเรี ยน ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยน และค่าพาหนะไป-กลับ หรื อไม่
4.3 เงินอุดหนุนนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้ ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายทังหมด
้
หนังสือแจ้ งการโอนเงิน หนังสือสัง่ การ คูม่ ือ แนวทางตามนโยบาย ในช่วงเวลาที่สมุ่
ตรวจว่าเป็ นการจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ หรื อไม่ โดย
- ตรวจสอบนโยบายของโรงเรี ยน การเสนอชื่อเพื่อเป็ นตัวแทนกรรมการภาคี 4
ฝ่ าย การแต่งตังกรรมการวิ
้
ชาการ การคัดเลือกหนังสือเรี ยน การประชุม/รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ การประชุมชี ้แจงหรื อการทาความเข้ าใจกับผู้ปกครอง เป็ นต้ น
- ค่าหนังสือเรี ยน ให้ ตรวจสอบการจัดซื ้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้ วยการพัสดุ พศศศ 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม มีการควบคุม และสถานศึกษาได้ จดั ให้ มีระบบการ
ยืมเรี ยน
- ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน และค่าอุปกรณ์การเรี ยน ให้ ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายกรณีสถานศึกษาจ่ายเป็ นเงินสดให้ กบั นักเรี ยนหรื อผู้ปกครอง และการติดตามใบเสร็จรับเงิน
บิลเงินสด หรื อใบสาคัญรับเงินของนักเรี ยนหรื อผู้ปกครองเพื่อประกอบการตรวจสอบ
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ให้ ตรวจสอบร่องรอยการประชุมกรรมการ
ภาคี 4 ผ่ายที่ให้ ความเห็นชอบ โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมี 4 กิจกรรม ได้ แก่
1. กิจกรรมวิชาการจัดอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อคนต่อปี
2. กิจกรรด้ านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี โดย
จัดอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อคนต่อปี
3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อคนต่อปี
4. บริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อคอมพิวเตอร์ โดยจัด อย่างน้ อย 40
ชัว่ โมง ต่อคนต่อปี
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ประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าสถานศึกษาเบิกจ่ ายเงินอาหารกลางวันถูกต้ อง
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
การดาเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึง่ ได้ รับงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น จึงถือเป็ นเงินรายได้ สถานศึกษาตามหนังสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 249 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สาหรับการตรวจสอบ
การรับเงินให้ ดาเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกับการรับเงินนอกงบประมาณ ดังนันจะเสนอแนวตรวจ
้
สอบหลักฐานการจ่ายเงินอาหารกลางวัน ดังนี ้
1. กรณีที่สถานศึกษาจัดทาอาหารเอง และให้ เจ้ าหน้ าที่โครงการอาหารกลางวันยืม
เงินเพื่อสารองจ่าย ตรวจสอบดังนี ้
1.1 ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน มีการบันทึกการยืมเงิน
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอาหารกลางวัน มีการบันทึกจ่ายลูกหนี ้ และออก
ยอดคงเหลือหรื อไม่ เมื่อมีการส่งใช้ เงินยืมให้ บนั ทึกเปลี่ยนสภาพจากลูกหนี ้เงินยืมเป็ นใบสาคัญ
และเงินสด และลงบันทึกจ่ายหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบวงเงินที่ยืม ไม่ควรมากเกินความจาเป็ น อาจให้ ยืมใช้ จา่ ยให้
เพียงพอสาหรับภายใน 5 วัน หรื อ 10 วัน
1.3 ตรวจสอบรายการซื ้ออาหารสด ตามแบบการจัดซื ้ออาหารเพื่ออุปโภค/บริโภค
หากซื ้ออาหารแห้ งต้ องซื ้อในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ ดว่ นและซื ้อในปริมาณน้ อย
1.4 การจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ หรื ออาหารแห้ งเพื่อสารองไว้ ใช้ ในปริมาณมาก เช่น
ข้ าวสาร เครื่ องปรุงรส ถ่าน แก๊ ส ฯลฯ ให้ ตรวจสอบว่าสถานศึกษาดาเนินการจัดซื ้อตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พศศศ 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อไม่ และมีการบันทึกการ
จ่ายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน
1.5 หลักฐานการจ่ายเงินอาหารกลางวันในแต่ละวัน ครูที่รับผิดชอบต้ องระบุ
รายการอาหารที่จดั ทาในวันนัน้ เพื่อประกอบหลักฐานการจ่าย และตรวจสอบจานวนเงินตรงกับ
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หลักฐานหรื อไม่ และหลักฐานการจ่ายทังหมดครบถ้
้
วน ถูกต้ องหรื อไม่
2. กรณีที่สถานศึกษาจ้ างเหมาทาอาหาร ให้ ตรวจสอบการดาเนินงานว่า สถานศึกษา
ได้ จดั จ้ างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พศศศ 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมหรื อไม่

ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบกานาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าเงินรายได้ แผ่ นดินที่ได้ รับ ได้ นาส่ งคลัง
ครบถ้ วนถูกต้ อง

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการบันทึกการนาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน ตรวจสอบหลักฐานการนาส่งเงิน
รายได้ แผ่นดินกับทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดินว่ามีการบันทึกถูกต้ องครบถ้ วน
หรื อไม่
- กรณีนาเงินสดส่ง สพทศ หลักฐานการนาส่ง คือ ใบเสร็ จรับเงินของ สพทศ
- กรณีนาส่งเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงานคลังโดยตรง หลักฐาน
การนาส่งคือ ใบนาฝากธนาคารและใบนาส่งเงินรายได้ แผ่นดินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
- กรณีนาส่งเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพทศ หลักฐานการนาส่งคือใบ
นาฝากธนาคาร (Pay in slip)
2. ตรวจสอบการจัดทารายงานการรับและนาส่งหรื อนาฝาก ให้ ตรวจสอบว่ามีการ
จัดทารายงานการรับและนาส่งหรื อนาฝากหรื อไม่ และจัดทาถูกต้ องตรงกับทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน หรื อไม่ พร้ อมทังตรวจสอบระยะเวลาการรายงาน
้
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการจัดทารายงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ ารายงานการเงินมีความถูกต้ องเชื่อถือได้
และเป็ นปั จจุบัน

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกับทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้ อง และรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน
1.1 รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ ้นเดือน กระทบยอดเงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ของวันทาการสุดท้ ายของเดือน โดยรวมยอด
จะต้ องเท่ากับยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และกระทบยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดินให้ ถกู ต้ องตรง
กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1.2 รายงานการรับ-จ่ายรายได้ สถานศึกษา กระทบยอดตัวเลขในรายงานด้ านรับและ
ด้ านจ่าย กับยอดรวม ณ วันสิ ้นเดือนช่อง รับ และ จ่าย ในทะเบียนทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้ สถานศึกษา
1.3 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่แสดงในใบ
แจ้ งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) กับยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันให้ ถกู ต้ องตรงกัน
2. ตรวจสอบการจัดทาและจัดส่งรายงานให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบการจัดทา
รายงานประจาเดือน ว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และได้ นาส่งตามระยะเวลาที่กาหนด

เครื่องมือ/กระดาษทาการ
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แบบประเมินการควบคุมทางการเงิน
เพียงวันที่……………………..
โรงเรี ยน……………………………………..สพท.ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า สถานศึกษามีการควบคุมทางการเงินรัดกุม ทาให้ การรับจ่ายเงิน
ถูกต้ อง ครบถ้ วน
ประเด็น
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
มี ไม่
บันทึก
การตรวจ
มี
เพิ่มเติม
1ศ การรับ - การรับเงินทุก
1ศการรับเงินมีการออกใบเสร็ จรับเงินตามที่
จ่ายเงินมี ประเภทมีหลักฐาน กระทรวงการคลังกาหนดอย่างถูกต้ องหรื อไม่
ความ
ถูกต้ องตามที่
2ศมีการรับเงินอื่นที่ไม่นามาบันทึกบัญชี หรื อไม่
รัดกุมและ กระทรวงการ
3ศ การจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายครบถ้ วน
ปฏิบตั ิ
คลังกาหนด
และถูกต้ องตามระเบียบฯ
ถูกต้ อง
- หลักฐานการ
4ศ มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ตาม
จ่ายเงินได้ รับ
ก่อนเสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิ
ระเบียบ อนุมตั จิ ากผู้มี
5ศ มีการแต่งตังผู
้ ้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการ
อานาจ
รับจ่ายเงินประจาวัน
6ศ มีลายมือชื่อของผู้ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
- มีการตรวจสอบ
การรับการจ่ายเงินประจาวัน
การรับจ่ายเงิน
7ศ มีการจัดทาบัญชีตามหลักการพื ้นฐาน
ประจาวัน
8. มีการจัดทาบัญชีเป็ นปัจจุบนั
9. มีการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายถูกต้ องตรง
2ศ การ
- บันทึกรายการ
ตามหลักฐาน
จัดทา
บัญชีถกู ต้ องเป็ น 10ศ มีการสอบทานความถูกต้ องของการ
บัญชี
ปัจจุบนั
บันทึกบัญชีทกุ สิ ้นวันที่มีการเคลื่อนไหว
สามารถ
ทางบัญชี
ควบคุม - มีการจัดทา
11ศ มีการจัดส่งรายงานเงินคงเหลือ
การเงินได้ รายงานเสนอตาม
ประจาวัน ณ วันสิ ้นเดือนส่ง สพทศภายใน
ระยะเวลากาหนด
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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ประเด็น
การตรวจ
3. มีเงิน
คงเหลือ
ถูกต้ อง
และการ
เก็บรักษา
เป็ นไป
ตาม
ระเบียบที่
กาหนด

เกณฑ์

ผลการดาเนินการ

มี

บันทึก
เพิ่มเติม
O เป็ น
ปั จจุบนั
Oไม่เป็ น
ปั จจุบนั

- จัดทารายงานเงิน 12ศ มีการจัดทารายงานเงินคงเหลือ
คงเหลือประจาวัน
ประจาวัน
สม่าเสมอเป็ น
13ศ มีการเสนอรายงานเงินคงเหลือ
ปัจจุบนั
ประจาวันทุกวันที่มีรายการ
- เงินคงเหลือตาม 14ศ ผลการเปรี ยบเทียบยอดเงินคงเหลือ
รายงานเงิน
ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน กับ
คงเหลือประจาวัน
สมุดเงินสด/ทะเบียนตรงกันทุก
มีอยูจ่ ริง
รายการ
15. ไม่มีการเก็บเงินเกินอานาจและ
- วงเงินและ
ระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด (เฉพาะช่วงที่
ระยะเวลาเก็บ
ทาการตรวจสอบ)
รักษาเป็ นไปตาม 16. สถานศึกษามีต้ นู ิรภัยหรื อไม่
ระเบียบกาหนด
กรณีมีต้ นู ิรภัย
- มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการเก็
้
บรักษาเงิน
- มีการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย
- การลงนามรับรองจานวนเงินที่เก็บรักษา
ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนาม
ครบถ้ วน
กรณีไม่มีต้ นู ิรภัย
- มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการเก็
้
บรักษาเงิน
4. การ
17ศ สถานศึกษามีการให้ เลขที่เอกสาร ใน
จัดเก็บ
-หลักฐานการจ่าย
หลักฐานการจ่ายหรื อไม่
หลักฐาน มีลาดับหมายเลข 18ศ การให้ เลขที่เอกสารหลักฐานการจ่ายเรี ยง
การจ่ายเงิน เรี ยงตามวันที่เกิด
ตามวันที่จา่ ยหรื อไม่
ครบถ้วน
รายการ
19.การบันทึกบัญชีมีการอ้ างอิงเลขที่หลักฐาน
ง่ายต่อการ
20ศ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเรี ยง
สื บค้น

ไม่
มี

ไม่ตรง
รายการ
ใดบ้ าง
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศ

เงินที่เก็บในตู้
นิรภัยมีเงิน
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศ
มีการเก็บ
รักษาเงิน
อย่างไร
…ศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศ

ตามลาดับวันที่จ่ายหรื อไม่
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ประเด็น
การตรวจ

เกณฑ์

ผลการดาเนินการ

- หลักฐานการ
จ่ายเงินที่เก็บ
เรี ยงลาดับ
หมายเลขตาม
ประเภทเงิน

21ศ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเรี ยง
ตามประเภทของเงิน หรื อไม่

มี

ไม่
มี

บันทึก
เพิ่มเติม

ข้ อสังเกต……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………ผู้ตรวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ……………………….

……………………………ผู้ตรวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ…………………………
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ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
โรงเรี ยน……………………………..…อาเภอ…………………สพทศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
วันที่ตรวจนับ…………………โดยเปรี ยบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่…………………
ชื่อผู้รับตรวจ………………………………………ศศศศศตาแหน่ง……………………………ศศศศศศศศศศศศศศศ
ข้ อ 1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน…………………………………บาท
ชนิดธนบัตร/เหรี ยญกษาปณ์
จานวนเงิน
รวมเงิน
ธนบัตร
1,000 บาท……….. ฉบับ
500 บาท ……….. ฉบับ
100 บาท ………. ฉบับ
50 บาท ………. ฉบับ
20 บาท ………. ฉบับ
เหรี ยญกษาปณ์
……... บาท ………. เหรี ยญ
……… บาท ………. เหรี ยญ
……….บาท ………. เหรี ยญ
……….สตางค์ ………เหรี ยญ
เอกสารเทียบเท่าเงินสด - เช็คธนาคาร…
จานวนเงินสดที่นับได้ ทัง้ สิน้
ข้ อ 2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน……………………บาท
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อสมุดบัญชี
ประเภท
จานวนเงินคงเหลือ

รวมเงินฝากธนาคารจากสมุดคู่ฝาก
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ข้ อ 3 รายละเอียดลูกหนีเ้ งินยืมที่ค้างชาระตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
จานวน................................บาท
ลา เลขที่ วันเดือนปี
ชื่อผู้ยืม
รายการ
จานวน วันครบ
ดับที่ ใบยืม
ที่ยืม
เงิน
กาหนด

หมายเหตุ

รวมลูกหนีค้ ้ างชาระ
ข้ อ 4 เงินฝากส่ วนราชการผู้เบิกคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน……………………..…………บาท
(จานวนเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือตามสมุดคูฝ่ ากส่วนราชการผู้เบิก…ศศศ………บาท)
ข้ อ 5. จานวนเงินที่ตรวจนับได้ ทงั ้ สิน้
เงินสด…………………………………………….บาท
เงินฝากธนาคาร…………………………………..บาท
สัญญาเงินยืมราชการศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาท
เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก………………………..บาท

(รายละเอียด ข้ อ 1)
(รายละเอียด ข้ อ 2)
(รายละเอียด ข้ อ 3)
(รายละเอียด ข้ อ 4)

จานวนเงินรวม…………………..………บาท (จะต้ องตรงตามรายงานคงเหลือ)
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ข้ อ 6. การเก็บรักษาเงิน
6.1 วงเงินรายได้ สถานศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เก็บรักษาเป็ นเงินสดสารองจ่าย ณ ที่
ทาการ…………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ…บาท
มีจานวนห้ องเรี ยน…………..ห้ อง ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน/
ออมทรัพย์………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ………บาท
6.2 สถานที่ตงั ้ ที่เก็บเงิน…………………………………………………..
6.3 ที่เก็บเงิน □ ตู้นิรภัย □ กาปั่น □ตู้เหล็กขนาด …..กุญแจ…..ศศศศศศดอก รหัส □ มี □ ไม่มี
□ หีบ ขนาด…………………………….กุญแจ……….ดอก รหัส □ มี □ ไม่มี
□ อื่น ๆ ระบุ………………………………………………………..
6.4 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา………ฉบับ จานวน…………………………………บาท
ข้ อ 7 กรรมการเก็บรักษาเงิน □ มี คาสัง่ ที่……….ลงวันที่……………………ศศศศศศศศศ.□ ไม่มี
ผู้เก็บรักษาเงิน มีดงั นี ้
1.ชื่อ……………………….....…ตาแหน่ง………..………………..ถือกุญแจหมายเลข………..
2.ชื่อ……………..…….…..……ตาแหน่ง……………..…………..ถือกุญแจหมายเลข…….….
3.ชื่อ………………………...…..ตาแหน่ง…………….…………...ถือกุญแจหมายเลข…….….
ข้ อ 8 ความเห็น……………………………………………………………………………………
………………………………………………….……..………………………………………………
………………………………………………….……..………………………………………………
………………………………………………….……..………………………………………………
ข้ อ 9 คารับรองของหัวหน้ าสถานศึกษา
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ได้ นาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ ตรวจนับทังหมดแล้
้
ว ดัง
ปรากฏ ตามรายการข้ างต้ น และได้ รับตัวเงินและเอกสารที่นามาให้ ตรวจนับทังหมดคื
้
นครบถ้ วน
เรี ยบร้ อยแล้ ว หากปรากฏในภายหลังว่ามีเงินอื่นที่สถานศึกษามิได้ แจ้ งให้ ทราบ ซึง่ อาจเป็ นปัญหา
หรื อข้ อข้ อผิดพลาดเกิดขึ ้นในภายหลัง ข้ าพเจ้ าขอรับผิดในฐานะหัวหน้ าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ
ลงชื่อ…………………………ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ .………………………..ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ…………………………ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ…………………………หัวหน้ าสถานศึกษา
(……………..………….)
ตาแหน่ง………………………….
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กระดาษทาการตรวจการใช้ ใบเสร็จและการบันทึกรับ
โรงเรี ยน…………………………………….
ณ วันที่………………………………
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงเรี ยนมีหลักฐานการรับเงินถูกต้ องตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงเรี ยนมีการบันทึกการรับเงินถูกต้ องครบถ้ วน
ระยะเวลาที่สมุ่ ตรวจ ตังแต่
้ วนั ที่……………………….ถึงวันที่………………………………………
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ ไป
ผลการตรวจสอบการบันทึกรับ
ประเภท
เลขที่
วันที่
จานวนเงิน จานวน ประเภ วันที่ นาส่ง/
เงิน
ทเงิน
ฝาก

ข้ อสังเกต
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ………………………………….
วันที่ตรวจสอบ………………………………
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กระดาษทาการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกจ่าย
โรงเรี ยน………………………………………….
ณ วันที่………………………………
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายและเรื่ องที่ขอเบิกถูกต้ องตามระเบียบฯ
2. เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกบัญชีถกู ต้ องครบถ้ วน
ระยะเวลาที่สมุ่ ตรวจ ตังแต่
้ วนั ที่………………………ถึงวันที่……………………………………..
เลขที่
มีต้นเรื่ อง
การบันทึกบัญชี
มี
ครบถ้ ได้ รับ จานว ประ วันที่
วันที่จา่ ย หลักฐาน
รายการ
จานวน
วน
อนุมตั ิ นเงิน เภท
จ่าย
เงิน

ข้ อสังเกต
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ………………………………….
วันที่ตรวจสอบ………………………………
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หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครื อข่ายที่ 9

รายละเอียดสัญญาเงินยืม
โรงเรี ยนศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศเพียงวันที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
วัตถุประสงค์ เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าโรงเรี ยนจ่ายเงินยืมเพื่อใช้ ในราชการ และ
ลาดั เลขที่ วันเดือนปี
ชื่อผู้ยืม
รายการ
จานวนเงิน วันครบ
รายการส่งใช้
บที่ ใบยืม
ที่ยืม
กาหนด
วศดศปศ
เงินสด

หมายเหตุ
ใบสาคัญ
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ข้ อสังเกต
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ข้ อเสนอแนะ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ผู้ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
วันที่ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
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หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครื อข่ายที่ 9

ประเภทของเงิน

กระดาษทาการวิเคราะห์ประเภทของเงินตามบัญชีตา่ ง ๆ
โรงเรี ยนศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศเพียงวันที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ยอดคงเหลือตามทะเบียนประเภทต่าง ๆ
ยอดคงเหลือ
ตามรายงานเงิน
เงินสด
เงินฝาก ลูกหนี ้เงินยืม สมุดคูฝ่ าก
รวม
ผลต่าง
คงเหลือ
ธนาคาร
ค้ างชาระ (เงินมัดจาฯ)
ประจาวัน

หมายเหตุ
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ข้ อสังเกต
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ...................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ผู้ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ

วันที่ตรวจสอบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
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บทที่ 5
การตรวจสอบการบริหารทรัพย์ สิน
กรอบแนวคิด
การบริ หารทรัพย์สิน เป็ นกระบวนการในการจัดหาทรัพย์สินอย่างเป็ นระบบ โดยเริ่มต้ น
ตังแต่
้ การวางแผนกาหนดความต้ องการใช้ ทรัพย์สิน การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การ
ดูแลซ่อมแซม และการจาหน่าย
การบริ หารทรัพย์สินจะปรากฏตามวงจรพัสดุ ดังนี้

การวางแผน

การใช้ บารุ งรั กษาจาหน่ าย

กาหนดความต้ องการ

การตรวจรั บ

การจัดซือ้ จัดจ้ าง
การทาสัญญา

การปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ นเรื่ องที่สถานศึกษาต้ องดาเนินการเพราะ การดาเนินเกี่ยวกับการพัสดุ
ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนันด้
้ วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ มอบอานาจให้ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาเป็ นผู้ดาเนินงาน
ตามระเบียบฯ ดังนันผู
้ ้ เกี่ยวข้ องกับงานพัสดุจาเป็ นต้ องศึกษาระเบียบ หนังสือสัง่ การ มติ ครม.
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้ สถานศึกษาต้ องมีความ
เข้ มแข็งในการปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ องสอดคล้ องกับระเบียบ หนังสือสัง่ การ ข้ อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง
58

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม
กาหนดเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็ นส่วนของการจัดหา ได้ แก่การจัดซื ้อ จัดจ้ าง การแลกเปลี่ยน การเช่า
สัญญาและหลักประกันและส่วนของการควบคุมได้ แก่ การยืม การควบคุมและการจาหน่าย
ดังนันเพื
้ ่อให้ การปฏิบตั งิ านพัสดุของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้ อง รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา จึงนาเสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุดงั นี ้
1. เรื่ องเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
2. เรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมและการจาหน่าย
เพื่อให้ เข้ าใจในภาพรวมให้ พิจารณารูปภาพดังนี ้
พัสดุข้อ 5 วรรค 2
การจัดหาวัสดุ
1. การจัดทาเอง
2. การซือ้ /การจ้ าง มี 6 วิธี
3. การจ้ างที่ปรึกษา
4. การจ้ างออกแบบและ
ควบคุมงาน

การควบคุมและการ
จาหน่ าย
การควบคุม

การจาหน่ าย

1.การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ครัง้ หนึ่ง ไม่ เกิน
100,000 บาท (ข้ อ 19 )
2.การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีสอบราคาครัง้ หนึ่งเกิน
100,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 2,000,000 บาท ( ข้ อ 20 )

5. การแลกเปลี่ยน

3. การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีประกวดราคาครั ง้ หนึ่งเกิน
2,000,000 บาท (ข้ อ 21 )

6. การเช่ า

4.การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีพิเศษครัง้ หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท (ข้ อ 23 และ ข้ อ 24)
5.การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ไม่ จากัดวงเงิน (ข้ อ
26)
6.การซือ้ /การจ้ างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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1. การจัดหา
ให้ พิจารณาความถูกต้ องในขันตอนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข เพิ่มเติม ดังนี ้
1.1 วิธีการจัดซื ้อจัดจ้ าง การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่และกรรมการต่างๆ รวมทังการปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่
ถูกต้ องตามระเบียบกาหนด
1.2 ขันตอนการด
้
าเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง และกาหนดระยะเวลาการ ดาเนินการในแต่ละ
ขันตอนเป็
้
นไปวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างที่กาหนดในระเบียบ
1.3 ความสอดคล้ องของข้ อมูลในเอกสารหลักฐานการจัดซื ้อจัดจ้ าง ทังหมด
้
ตังแต่
้ บนั ทึก
แสดงความต้ องการซื ้อหรื อจ้ าง รายงานการขอซื ้อขอจ้ าง ประกาศ ใบเสนอราคา สัญญา/ใบสัง่ ซื ้อ/สัง่
จ้ าง บันทึกควบคุมงาน ใบส่งของ/ ส่งงานจ้ าง ใบตรวจรับ ใบแจ้ งหนี ้้ ฯลฯ
1.4 ความถูกต้ องครบถ้ วนของมูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ตรวจรับ กับรายการทรัพย์สินที่
จัดซื ้อจัดจ้ าง และหรื อการคานวณภาษี และค่าปรับ
2. การควบคุมทรัพย์ สิน
ให้ ตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (สาหรับครุภณ
ั ฑ์เดิมที่ ระบบมิได้ กาหนดให้
นามาบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และบัญชีวสั ดุ โดยพิจารณาความครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นปัจจุบนั
ในการบันทึกรายการ การจาแนกประเภท จานวนและมูลค่าของพัสดุ
2.2 การเก็บรักษาพัสดุ พิจารณาจากสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย และดูแลรักษาให้ อยูใ่ น
สภาพพร้ อมใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุกีฬา วัสดุสื่อ การเรี ยนการสอน หนังสือห้ องสมุด ฯลฯ
2.3 ความมีอยูจ่ ริงของพัสดุ ดาเนินการสุม่ ตรวจนับสังเกตการณ์ พัสดุ
2.4 การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี พิจารณาว่า มีการ จัดทาหรื อไม่ และ
รายงานสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริงหรื อไม่
3. การใช้ ประโยชน์
เป็ นการพิจารณาการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร คุ้มค่าหรื อไม่ ใช้
ทรัพย์สินตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ มาหรื อไม่
4. การจาหน่ ายพัสดุ
ให้ พิจารณาว่า พัสดุที่เสื่อมสภาพได้ ดาเนินการจาหน่าย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข เพิ่มเติม
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แนวการตรวจสอบการการบริการสินทรั พย์
การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน เป็ นการตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดหา การ
ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินว่า มีการดาเนินการถูกต้ องตามระเบียบกาหนด รวมถึงการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินว่าเป็ นไปอย่าคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อมัน่ ใจว่า การบริ หารทรัพย์สินเกิดประโยชน์ค้ มุ ค่า และดาเนินการ
ถูกต้ องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ซึง่ กระบวนการเกี่ยวกับพัสดุโดยภาพรวมจะปรากฏตามรูปภาพดังนี ้
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน
1. การตรวจสอบการจัดซือ้ /จ้ าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบว่ าการดาเนินการจัดซือ้ /จ้ าง มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ องตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบการจัดซือ้ จ้ างโดยวิธีตกลงราคา
1. ตรวจสอบการจัดซื ้อ/จ้ าง กรณีดาเนินการตามปกติ
1.1 ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของรายการในรายงานขอซื ้อ/จ้ าง ว่าเป็ นไป
ตามระเบียบว่าด้ วย การพัสดุฯ ข้ อ 27 โดยให้ พิจารณาความสอดคล้ องของเหตุผลความจาเป็ นใน
การจัดซื ้อ/จ้ าง กับหน้ าที่ภารกิจของสถานศึกษาและประเภทของเงินที่จดั ซื ้อ/จัดจ้ าง เช่น กรณีใช้
เงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐาน ต้ องเป็ นรายการที่เป็ นปัจจัยพื ้นฐานซึง่ สพฐ. กาหนดหลักเกณฑ์หรื อ
ระเบียบให้ จดั ซื ้อ/จ้ างได้ เป็ นต้ น
1.2 ตรวจสอบการแต่งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ
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จ้ าง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบดังนี ้
1.2.1 การแต่งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุ (คนเดียว) ต้ องเป็ นกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000
บาทโดยเป็ นข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจาก็ได้ และต้ องไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ทาหน้ าที่จดั ซื ้อ/จ้ าง
1.2.2 กรณีแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
หากกรรมการไม่ใช่ข้าราชการระดับ 3 ขึ ้นไป ต้ องมีเหตุผลชี ้แจงประกอบการแต่งตัง้
1.2.3 เป็ นการแต่งตังแต่
้ ละครัง้ ที่จดั ซื ้อ/จัดจ้ าง
1.3 ตรวจสอบการสัง่ ซื ้อ/จ้ างและการทาสัญญา
1.3.1 ตรวจสอบว่ามีการจัดทาสัญญา หรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง(หนังสือข้ อตกลง) กรณี
วงเงิน เกิน 10,000 บาท
1.3.2 กรณีจดั ทาสัญญา ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาว่าเป็ นไปตามที่ กวพ.
กาหนด
1.3.3 กรณีจดั ทาใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง หรื อหนังสือข้ อตกลงซื ้อ/จ้ าง ตรวจสอบว่ามี
ข้ อกาหนดที่เป็ นสาระสาคัญ ได้ แก่ รายการพัสดุ ราคา วันส่งมอบ อัตราค่าปรับ
1.3.4 ตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/
จ้ าง เป็ นสาระสาคัญ ได้ แก่
- ผู้ลงนามเป็ นผู้มีอานาจ
- รายละเอียดพัสดุที่ซื ้อ/จ้ าง เป็ นไปตามที่ได้ รับความเห็นชอบในรายงานขอ
ซื ้อ/จ้ าง โดยจานวนและราคาไม่เกินกว่าที่ได้ รับความเห็นชอบ และตรวจกระทบกับใบเสนอ
ราคา(ถ้ ามี) โดยราคาที่สงั่ ซื ้อ/จ้ าง ต้ องไม่สงู กว่าราคาที่ร้านค้ าเสนอ
- การกาหนดอัตราค่าปรับเป็ นไปตามระเบียบ(อัตราร้ อยละ 0.01-0.20)
- กรณีที่ทาสัญญา ให้ ตรวจสอบว่าประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
สัญญาเป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบฯ (มูลค่าของหลักประกันสัญญาให้ คานวณในอัตราร้ อยละ 5
ของวงเงินที่ทาสัญญาซื ้อ/จ้ าง) โดยให้ ตรวจสอบว่ามีหลักประกันดังกล่าวด้ วย
1.4 ตรวจสอบความถูกต้ องของการตรวจรับพัสดุ
1.4.1 ตรวจสอบว่ามีหลักฐานการตรวจรับคือ ใบตรวจรับพัสดุ
1.4.2 ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรับ ดังนี ้
- กรณีไม่ทาใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง ให้ ตรวจกระทบรายการพัสดุในรายงานขอซื ้อ/
จ้ างกับรายการพัสดุในใบตรวจรับพัสดุและใบส่งของ หรื อใบเสร็จรับเงินกับรายการพัสดุใบตรวจรับ
พัสดุและใบส่งของหรื อใบเสร็จรับเงิน
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- กรณีทาสัญญา/ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง ให้ ตรวจกระทบรายการพัสดุที่ตกลงซื ้อ/จ้ าง
ในสัญญา/ ใบสัง่ ซื ้อ/ จ้ าง กับใบตรวจรับพัสดุและใบส่งของ หรื อใบเสร็จรับเงิน
1.4.3 หากจาเป็ นอาจตรวจสังเกตการณ์พสั ดุที่ตรวจรับแล้ ว
1.4.4 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผู้ตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุวา่ ทาการตรวจรับล่าช้ าหรื อไม่ โดยดูจากวันที่สถานศึกษาได้ รับหนังสือส่งมอบพัสดุ กับ
วันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ ฯ กาหนดให้ ตรวจรับในวันที่ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง นาพัสดุมา
ส่งและให้ ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ อย่างช้ าต้ องไม่เกิน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ ขู าย/ผู้รับ
จ้ างนาพัสดุมาส่งมอบ ทังนี
้ ้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรื อตรวจสอบ
ทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์
1.5 ตรวจสอบการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญา(ถ้ ามี) ว่า
เป็ นไปตาม ข้ อกาหนดในระเบียบฯ ข้ อ 139 ดังนี ้
1.5.1 เหตุเกิดจากความผิดหรื อบกพร่องของส่วนราชการ
1.5.2 เหตุสดุ วิสยั
1.5.3 เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึง่ อันใดที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง ต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนนได้
ั ้ สิ ้นสุดลงเว้ นแต่
กรณีที่เป็ นเหตุตาม 1.5.1 ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ งหรื อสถานศึกษาทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
1.6 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
1.6.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการคานวณค่าปรับ (ถ้ ามี) โดย
ดูจากบันทึกการขออนุมตั จิ า่ ยเงิน เปรี ยบเทียบกับหลักฐานการตรวจรับ ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง
1.6.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่ามีสาระสาคัญครบถ้ วนตามที่ระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอาเภอ และกิ่งอาเภอ พ.ศ.2520 กาหนด ได้ แก่
- ชื่อ ที่อยูข่ องผู้รับ
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการรับเงินว่าเป็ นค่าอะไร
- จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
2. ตรวจสอบการจัดซื ้อ/จ้ าง กรณีจาเป็ นและเร่งด่วนโดยมิได้ คาดหมายไว้ ก่อน
ตามระเบียบฯ ข้ อ 39 วรรค 2
2.1 ตรวจสอบว่ามีบนั ทึกชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่ไม่อาจเสนอจัดซื ้อ/จ้ าง
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ตามปกติของเจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อ/จ้ างแล้ วแต่กรณีและหัวหน้ า
สถานศึกษาให้ ความเห็นชอบ
2.2 ตรวจสอบความถูกต้ องของหลักฐานการจ่ายเช่นเดียวกับ ข้ อ 1.6.2
ตรวจสอบการจัดซือ้ /จ้ างโดยวิธีสอบราคา
1. ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของรายการในรายงานขอซื ้อ/จ้ างตามระเบียบฯข้ อ
27 โดยพิจารณาความสอดคล้ องของเหตุผลความจาเป็ นในการจัดซื ้อ/จ้ าง กับหน้ าที่ภารกิจของ
สถานศึกษา และประเภทของเงินที่จดั ซื ้อ/จ้ าง เช่น กรณีซื ้อ/จ้ างด้ วยเงินบริจาค รายการที่จดั ซื ้อ
ต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
2. ตรวจสอบความถูกต้ องของการแต่งตังคณะกรรมการเปิ
้
ดซองสอบราคากับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้ าง (การจ้ างต้ องแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงานด้ วย)
2.1 กรณีแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ไม่ใช่ข้าราชการระดับ 3 ขึ ้นไป ต้ องมีเหตุผลชี ้แจง
ประกอบการแต่งตัง้
2.2 กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ห้ ามแต่งตังเป็
้ น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ตรวจสอบความถูกต้ องของการจัดทาประกาศและเอกสารสอบราคา
3.1 รูปแบบเป็ นไปตามระเบียบฯ หรื อไม่
3.2 ตรวจสอบการกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ เู สนอราคายื่นซองในประกาศและเอกสาร
สอบราคา โดยวันยื่นซองวันแรกต้ องกาหนดห่างจากวันสุดท้ ายของการยื่นซองไม่น้อยกว่า 10 วัน
3.3 ตรวจสอบการกาหนดอัตราค่าปรับในเอกสารสอบราคาเป็ นไปตามระเบียบฯ
หรื อไม่ (ร้ อยละ 0.01 – 0.20)
4. ตรวจสอบการปิ ดประกาศ การส่งประกาศ และเอกสารสอบราคา
4.1 ตรวจสอบว่ามีการปิ ดประกาศสอบราคา อาจใช้ วิธีสอบถามผู้เกี่ยวข้ อง หรื อ
หากขณะที่เข้ าตรวจสอบสถานศึกษากาลังดาเนินการประกาศสอบราคา ให้ ตรวจสังเกตการณ์ปิด
ประกาศ
4.2 ตรวจสอบการจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งระเบียบฯ ซึง่ กาหนดให้
ส่งถึงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จดั ซื ้อ หรื อผู้มีอาชีพรับจ้ างให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ดังนี ้
4.2.1 มีการส่งประกาศและเอกสารสอบราคาให้ ผ้ มู ีอาชีพขายพัสดุที่จะซื ้อหรื อผู้
มีอาชีพรับจ้ าง หรื อไม่ กี่ราย ส่งโดยวิธีใด
4.2.2 กรณีสง่ โดยตรง ต้ องมีหลักฐานการลงชื่อรับเอกสารของผู้มีอาชีพขาย/
อาชีพรับจ้ าง
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4.2.3 กรณีสง่ ทางไปรษณีย์ ต้ องมีหลักฐานการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4.3 ตรวจสอบระยะเวลาการปิ ดประกาศสอบราคา โดยอาจตรวจสอบวันที่ใน
ประกาศ กับวันที่เปิ ดซองในเอกสารสอบราคา ซึง่ วันที่ปิดประกาศจะต้ องเป็ นวันก่อนวันเปิ ดซองไม่
น้ อยกว่า 10 วัน
4.4 ตรวจสอบระยะเวลาการส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซึง่ จะต้ องดาเนินการ
จัดส่งก่อนวันเปิ ดซองไม่น้อยกว่า 10 วัน โดย
4.4.1 ตรวจสอบวันที่ในเอกสารที่ผ้ มู ีอาชีพขาย/รับจ้ าง ลงชื่อรับประกาศและ
เอกสารสอบราคากับวันที่เปิ ดซองในเอกสารสอบราคา (กรณีสง่ โดยตรง)
4.4.2 ตรวจสอบวันที่ในหลักฐานการส่งเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนกับวันที่เปิ ดซองในเอกสารสอบราคา (กรณีส่งทางไปรษณีย์)
5. กรณีเป็ นงานจ้ างก่อสร้ าง ให้ ตรวจสอบว่ามีการกาหนดราคากลาง โดย
สถานศึกษาต้ องแต่งตังคณะกรรมการก
้
าหนดราคากลางของงานก่อสร้ างรายการที่สอบราคาตาม
ราคาท้ องถิ่น (วัสดุที่ใช้ ราคาของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรื อสานักงานพาณิชย์จงั หวัด แล้ วแต่
กรณี) และให้ ตรวจสอบด้ วยว่ามีการระบุราคากลางไว้ ในประกาศสอบราคาหรื อไม่
6. ตรวจสอบความถูกต้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาว่า
เป็ นไปตามข้ อกาหนด และขันตอนตามระเบี
้
ยบฯ ข้ อ 42 ดังนี ้
6.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาโดยดูจากบันทึกผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ กับเอกสารส่วนที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการตัดเลือก ซึง่ มี
สิทธิได้ รับการพิจารณาในขันต่
้ อไป กรณีมีผ้ เู สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ ตรวจสอบว่า มี
หลักฐานการแจ้ งให้ ผ้ เู สนอราคาดังกล่าวทราบ
6.2 ตรวจสอบว่าการเปิ ดซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการ ฯ ดาเนินการตาม
กาหนดเวลาที่ประกาศในเอกสารสอราคา โดยดูว่ามีการบันทึกวัน เวลาและสถานที่ที่ทาการเปิ ด
ซองในบันทึกของคณะกรรมการฯ
6.3 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา โดยดูจากบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคากับเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุคณ
ุ สมบัตขิ องผู้เสนอราคาในเอกสารสอบราคาหรื อไม่
6.4 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้ มีการคัดเลือกพัสดุโดยพิจารณาคุณภาพ/
คุณสมบัตขิ องพัสดุที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการหรื อไม่อย่างไร โดยดูจากบันทึกของ
คณะกรรมการเปิ ดซองหากจาเป็ นอาจสอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ
65

6.5 ตรวจสอบว่ากรรมการทุกคนลงชื่อกากับในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาทุกแผ่น
6.6 ตรวจสอบการพิจารณาราคา ดังนี ้
6.6.1 ตรวจสอบบันทึกของคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาว่าเสนอให้ ซื ้อ/จ้ าง
จากรายที่เสนอราคาต่าสุดจากจานวนผู้เสนอราคาที่ผา่ นการคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละคุณภาพถูกต้ อง
ตาม 6.3 และ 6.4
6.6.2 กรณีเสนอให้ ซื ้อ/จ้ างจากผู้เสนอราคาที่มีรายเดียว ให้ ตรวจสอบว่าผู้
เสนอราคารายนันมี
้ คณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ อง และพัสดุที่เสนอมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ตอ่
ราชการ ในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบในรายงานขอซื ้อ/จ้ าง
6.2.3 กรณีงานจ้ างก่อสร้ างให้ ตรวจสอบว่าคณะกรรมการ ฯ ได้ มีการประเมิน
ราคาของผู้เสนอราคาที่คดั เลือกไว้ ซงึ่ เสนอราคาต่าสุดมาพิจารณาเปรี ยบเทียบบัญชีรายการก่อสร้ าง
ของผู้เสนอราคากับใบประมาณราคากลางของสถานศึกษาในแต่ละรายที่เป็ นหัวข้ อใหญ่ และหากมี
รายการที่ผิดปกติมาก ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริง ให้ ดวู า่ คณะกรรมการฯ มีการเรี ยกผู้เสนอราคามาปรับ
ลดราคา และแก้ ไขยอดรวมให้ ตรงกัน ก่อนเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณาสัง่ จ้ างหรื อไม่
7. ตรวจสอบการอนุมตั สิ งั่ ซื ้อ/จ้ าง โดยตรวจสอบการพิจารณาอนุมตั สิ งั่ ซื ้อ/จ้ างของผู้มี
อานาจตามที่คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเสนอ กรณีการอนุมตั สิ งั่ ซื ้อ/จ้ างไม่เป็ นไปตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ผู้อนุมตั ิต้องมีเหตุผลประกอบการสัง่ การ
8. กรณีการจ้ าง ให้ ตรวจสอบราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการพิจารณาเห็นควร
จ้ างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป สถานศึกษาได้ จดั ทาคาชี ้แจงส่ง สตง.
หรื อไม่ (มติ ครม.ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/ ว199 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2544 เรื่ องหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง)
9. ตรวจสอบความถูกต้ องของการทาสัญญา
9.1 ตรวจสอบรูปแบบของสัญญา/ใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ าง ต้ องเป็ นไปตามที่ กวพ.
กาหนด ดังนี ้
9.1.1 กรณีจดั ทาใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างแทนสัญญา ให้ ตรวจสอบเงื่อนไขใน
ใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างว่ากาหนดให้ ผ้ ขู ายส่งมอบพัสดุภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันลงนาม
ในใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ างหรื อไม่ โดยสาระสาคัญในใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง ต้ องมีรายการและจานวนพัสดุ ราคา
วันสงมอบ อัตราค่าปรับ
9.1.2 กรณีเป็ นการทาสัญญาซื ้อ/จ้ างให้ ตรวจสอบว่า ประเภทและมูลค่าของ
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หลักประกันสัญญาเป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบฯ (มูลค่าของหลักประกันสัญญาให้ คานวณใน
อัตราร้ อยละ 5 ของวงเงินที่ทาสัญญา)
9.2 ตรวจสอบรายละเอียดที่กาหนดในสัญญา/ใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างตามข้ อ 9.1 ที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื ้อ/จ้ าง ได้ แก่
9.2.1 รายการพัสดุที่ซื ้อ/จ้ างเป็ นไปตามที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ซื ้อ/จ้ าง
9.2.2 ระยะเวลาการส่งมอบ
9.2.3 การกาหนดอัตราค่าปรับ
9.3 กรณีการจ้ าง ตรวจสอบมูลค่าของการปิ ดอากรแสตมป์ ที่ปิดสัญญาจ้ าง/ใบสัง่
จ้ าง ซึง่ ต้ องคานวณจากจานวนค่าจ้ าง (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)ในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท เศษไม่ถึง
1,000 บาท ให้ คิดเป็ น 1 บาท
กรณีสญ
ั ญาจ้ างตังแต่
้ 200,000 บาทขึ ้นไป ให้ ตรวจสอบว่ามีการนาสัญญาไป
สลักหลังตราสารเพื่อชาระค่าอากร(แทนการปิ ดอากรแสตมป์ ) ที่สานักงานสรรพากรก่อนทาสัญญา
หรื อภายใน 15 วันนับถัดจากวันทาสัญญา หรื อไม่
9.4 ตรวจสอบว่ามีการส่งสาเนาสัญญาให้ หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
9.4.1 ส่ง สตง./สตง.ส่วนภูมิภาคแล้ วแต่กรณี (วงเงิน 1 ล้ านบาทขึ ้นไป)
9.4.2 ส่งกรมสรรพากร/สรรพากรจังหวัดแล้ วแต่กรณี (วงเงิน 1 ล้ านบาทขึ ้นไป)
9.4.3 ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ างแล้ วแต่กรณี
9.4.4 ผู้ควบคุมงาน (กรณีจ้างก่อสร้ าง)
10. ตรวจสอบความถูกต้ องของการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา(ถ้ ามี) โดยตรวจสอบว่า
เป็ นกรณีที่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกาหนดคือ
10.1 ต้ องเป็ นความจาเป็ นโดยไม่ทาให้ ทางราชการเสียประโยชน์ หรื อ
10.2 เป็ นการแก้ ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
11. ตรวจสอบความถูกต้ องของการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง โดย
11.1 ตรวจสอบว่ามีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง (ใบตรวจรับพัสดุ)
11.2 ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรับโดยกระทบรายการพัสดุที่ตกลงซื ้อ/จ้ าง
ในสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ างกับใบตรวจรับพัสดุ และใบส่งของหรื อใบเสร็จรับเงิน
11.3 หากจาเป็ น อาจตรวจสังเกตการณ์พสั ดุที่ซื ้อ/จ้ าง
11.4 กรณีการจัดซื ้อ ให้ ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการ
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ตรวจรับพัสดุวา่ ทาการตรวจรับล่าช้ าหรื อไม่ โดยดูจากวันที่สถานศึกษาได้ รับหนังสือส่งมอบพัสดุกบั
วันที่ทาการตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ ทังนี
้ ้ตามระเบียบฯ กาหนดให้ ตรวจรับในวันที่ผ้ ขู ายนาพัสดุ
มาส่ง และให้ ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ อย่างช้ าต้ องไม่เกิน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ ขู าย
นาพัสดุมาส่งมอบ ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรื อตรวจสอบทาง
เทคนิค หรื อทางวิทยาศาสตร์
12. ตรวจสอบการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญา(ถ้ ามี) ว่า
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในระเบียบฯ ข้ อ 139 โดยเหตุที่จะพิจารณาขยายเวลาทาการได้ ต้องเป็ นเหตุที่
เกิดขึ ้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
12.1 เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่องของส่วนราชการ
12.2 เหตุสดุ วิสยั
12.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
ทังนี
้ ้ผู้ขายต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนนได้
ั ้ สิ ้นสุดลงเว้ นแต่
กรณีที่เป็ นเหตุตาม 12.1 ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ งหรื อสถานศึกษาทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
13. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้ควบคุมงาน (กรณีการจ้ างก่อสร้ าง)
13.1 ตรวจสอบผู้ควบคุมงานได้ มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านผู้ของรับจ้ าง
(ระบุรายละเอียดขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านวัสดุที่ใช้ ด้วย) และเหตุการณ์แวดล้ อมเป็ นรายวัน พร้ อมทัง้
ผลการปฏิบตั งิ าน หรื อการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน
13.2 ตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานได้ มีการส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง
ตาม 13.1 ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องดังนี ้
13.2.1 คณะกรรมการตรวจการจ้ างทุกสัปดาห์
13.2.2 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด
13.3 ตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานรายงานผลให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบ
ตามกาหนดเวลาว่าผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ ดังนี ้
13.3.1 ภายใน 3 วันนับแต่วนั กาหนดลงมือทางานของผู้รับจ่างตามสัญญา
13.3.2 ภายใน 3 วันนับแต่วนั กาหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
13.4 ตรวจดูว่าผู้ควบคุมงานได้ ดาเนินการตรวจงานแล้ วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
นับถัดจากวันที่ผ้ คู วบคุมงานได้ รับหนังสือส่งมอบงานจากผู้รับจ้ าง เพื่อรายงานผลให้ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างดาเนินการต่อไป
14. ตรวจสอบความถูกต้ องของการตรวจการจ้ าง
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14.1 ตรวจสอบรายละเอียดงานจ้ างที่ตรวจรับโดยกระทบกับรายการที่กาหนดใน
สัญญาหรื อใบสัง่ จ้ าง กับใบตรวจการจ้ าง/ใบตรวจรับพัสดุและหนังสือส่งมอบงานจ้ าง
14.2 ตรวจสังเกตการณ์งานที่จ้างตามที่เห็นสมควร
14.3 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ว่าทาการ
ตรวจรับล่าช้ าหรื อไม่ โดยดูจากวันที่โรงเรี ยนได้ รับหนังสือส่งมอบพัสดุ/งานจ้ าง กับวันที่ตรวจรับใน
ใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจการจ้ าง
14.3.1 กรณีเป็ นการตรวจรับพัสดุที่จ้างทาซึง่ ไม่ใช่งานจ้ างก่อสร้ างตามระเบียบ
กาหนดให้ ตรวจรับในวันที่ผ้ รู ับจ้ างนาพัสดุมาส่ง และให้ ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ อย่างช้ า
ต้ องไม่เกิน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างนาพัสดุมาส่งมอบ ทังนี
้ ้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึง
ระยะเวลาในการทดลอง หรื อตรวจสอบทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์
14.3.2 กรณีเป็ นงานจ้ างก่อสร้ าง คณะกรรมการตรวจการจ้ างจะต้ องเร่งรัด
ดาเนินการตรวจการจ้ างให้ แล้ วเสร็จไปโดยเร็วที่สดุ และในแต่ละงวด จะต้ องไม่เกิน 3 วันทาการ
และงวดสุดท้ าย ไม่เกิน 5 วันทาการ การนับวันดาเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้ างเริ่มนับ
ถัดจากวันที่ผ้ คู วบคุมงานได้ ดาเนินการแล้ วเสร็จ และรายงานให้ ประธานกรรมการตรวจการจ้ าง
ทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างไม่สามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดได้ ให้
รายงานหัวหน้ าสถานศึกษาพร้ อมด้ วยเหตุผลความจาเป็ นพร้ อมกับสาเนาแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบด้ วย
15. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
15.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการคานวณค่าปรับ (ถ้ ามี) โดยดูจากบันทึกการ
ขออนุมตั จิ า่ ยเงิน เปรี ยบเทียบกับหลักฐานการตรวจรับ ใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ าง/สัญญา
15.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่ามีสาระสาคัญครบถ้ วนตามที่ระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520 กาหนด ได้ แก่
- ชื่อที่อยูข่ องผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการรับเงินค่าอะไร
- จานวนเงินทังตั
้ วเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
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ตรวจสอบการจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคา
1. ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของรายละเอียดในรายงานขอจ้ างตามระเบียบว่า
ด้ วยการพัสดุฯ ข้ อ 27 โดยให้ พิจารณาความสอดคล้ องของเหตุผลความจาเป็ นในการจัดจ้ างกับ
หน้ าที่ภารกิจของสถานศึกษาและประเภทของเงินที่จดั จ้ าง เช่น กรณีจ้างด้ วยเงินบริจาค รายการที่
จัดจ้ างต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
2. ตรวจสอบว่ามีการแต่งตังผู
้ ้ ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
2.1 ผู้บนั ทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ปลดประกาศ
ประกวดราคาด้ วย
2.2 ผู้ปิดประกาศประกวดราคา 1 คน และพยาน 2 คน
2.3 พยานในการปลดประกาศประกวดราคา 2 คน
2.4 ผู้นาส่งประกาศประกวดราคา
2.5 ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
2.6 คณะกรรมการรับ และเปิ ดซองประกวดราคา
2.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
2.8 คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
2.9 คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
โดยให้ ตรวจสอบการแต่งตังผู
้ ้ ทาหน้ าที่ดงั กล่าวว่าเข้ าข่ายข้ อห้ ามตามระเบียบฯและ
มติครม.หรื อไม่ กล่าวคือ
1) ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศต้ องไม่ใช่บคุ คลเดียวกัน และต้ องไม่ใช่
บุคคลที่เป็ นพยานในแต่ละกรณีด้วย
2) ผู้ที่เป็ นกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา ห้ ามแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา โดยกรรมการทังสองคณะดั
้
งกล่าว หากไม่ใช่ข้าราชการระดับ 3 ขึ ้น
ไปให้ มีเหตุผลประกาอบการแต่งตังด้
้ วย
3. ตรวจสอบความถูกต้ องของการจัดทาประกาศและเอกสารประกวดราคา ดังนี ้
3.1 รูปแบบของประกาศและเอกสารประกวดราคาเป็ นไปตามระเบียบฯ
3.2 ราคากลางที่ระบุในประกาศประกวดราคาเป็ นราคาที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ซึง่ สถานศึกษาแต่งตังโดยจั
้
ดทาจากราคาในท้ องถิ่น (วัสดุใช้ ราคา
ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรื อสานักงานพาณิชย์จงั หวัด แล้ วแต่กรณี)
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3.3 การกาหนดวันขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคา (ขายหรื อแจกแบบ) วันยื่น
ซอง(วันรับซอง) และวันเปิ ดซองเป็ นไปตามระเบียบฯ กาหนด กล่าวคือ
3.3.1 กาหนดวันขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคา(ขายหรื อแจกแบบ) ต้ องมี
ระยะเวลาการขายหรื อให้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาการ และจะต้ องมีชว่ งเวลาสาหรับการคานวณราคา
ของผู้ประสงค์จะเข้ าเสนอราคาหลังปิ ดการขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันยื่นซอง(วัน
รับซอง) ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
3.3.2 กาหนดวันเวลาเปิ ดซองซึง่ ต้ องกระทาหลังการรับซองนัน้ ระเบียบฯได้
กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดวัน เวลาเปิ ดซองใบเสนอราคา ให้ คานึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจะต้ องในการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3.4 ตรวจสอบการกาหนดอัตราค่าปรับในเอกสารประกวดราคาว่าเป็ นไปตาม
อัตราที่กาหนดในระเบียบฯหรื อไม่ (ร้ อยละ 0.01 – 0.10 )
3.5 ตรวจสอบว่าหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้ สง่ มอบสาเนาประกาศ (ซึง่ ผู้มีอานาจลง
นามแล้ ว) ให้ ผ้ บู นั ทึกทะเบียนประกาศประกวดราคาก่อนการปิ ดประกาศโดยให้ ลงชื่อและวันเวลา
รับมอบในประกาศต้ น ฉบับและตรวจสอบว่าผู้บนั ทึกทะเบียนฯ ได้ บนั ทึกข้ อมูลรายละเอียดของ
ประกาศลงในทะเบียนประกาศประกวดราคาครบถ้ วน ตามแบบที่มติ ครม.กาหนด และบันทึกทันที
ในวันที่ได้ รับสาเนาประกาศจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ โดยตรวจกระทบจากวันที่ผ้ บู นั ทึกทะเบียนฯ
ลงชื่อรับมอบในประกาศต้ นฉบับและรายละเอียดในประกาศ กับข้ อมูลที่บนั ทึกในทะเบียนประกาศฯ
3.6 ตรวจสอบว่าการดาเนินการทุกขันตอนตาม
้
3.5 ได้ กระทาแล้ วเสร็จภายในวัน
เดียวกับวันที่ออกประกาศประกวดราคาหรื ออย่างช้ าภายในวันทาการถัดไป โดยดูจากเอกสาร
หลักฐานเช่นเดียวกับการตรวจสอบตาม 3.5
4. ตรวจสอบการปิ ดประกาศ
4.1 ตรวจสอบว่าผู้บนั ทึกทะเบียนประกาศฯ ได้ สง่ มอบประกาศให้ ผ้ ปู ิ ดประกาศ
และพยานในวันที่บนั ทึกข้ อมูลตามประกาศในทะเบียนประกาศฯ หรื อไม่ โดยดูจากวัน เดือน ปี
และลายมือชื่อของผู้ปิดประกาศและพยานที่บนั ทึกรับมอบในทะเบียนประกาศฯ ซึง่ ต้ องครบทุกคน
4.2 ตรวจสอบว่าผู้ปิดประกาศและพยานได้ ปิดประกาศตามระยะเวลาที่มติ ครม.
กาหนด กล่าวคือ ต้ องดาเนินการภายในวันเดียวกับวันที่ได้ รับประกาศหรื ออย่างช้ าภายในวันทา
การถัดไป โดยวันที่ปิดประกาศจะต้ องก่อนการขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทาการและการปิ ดประกาศต้ องปิ ดในตู้ที่มีกญ
ุ แจปิ ด – เปิ ดได้ โดยตรวจสอบจากหลักฐานดังนี ้
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4.2.1 ตรวจสอบจากวัน เดือน ปี และลายมือชื่อของผู้ปิดประกาศและพยานที่
บันทึกกากับไว้ ด้านบนประกาศฉบับที่ปิดประกาศกับกาหนดวันขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคาใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคา
4.2.2 ตรวจสอบจากบันทึกรายงานผลการตรวจสอบการปิ ดประกาศของ
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ซึง่ ดาเนินการภายในระยะเวลาที่ปิดประกาศ
4.2.3 ตรวจสังเกตการณ์ ลักษณะของผู้ใช้ ปิดประกาศ
5. ตรวจสอบการปลดประกาศ ตรวจสอบว่าผู้ปลดประกาศ (ผู้บนั ทึกทะเบียน
ประกาศฯ) ดาเนินการปลดประกาศหลังจากวันเปิ ดซองแล้ ว โดยตรวจสอบจากากรลงชื่อและวัน
เดือน ปี ที่ปลดประกาศของผู้ปลดประกาศและพยานที่บนั ทึกในหลักฐานเอกสารดังนี ้
5.1 ทะเบียนประกาศฯ (ช่องการปลดประกาศ)
5.2 ประกาศประกวดราคาที่ปลด (ลงชื่อกากับไว้ ที่ด้างล่างของประกาศ)
5.3 หลักฐานการรับ-ส่งมอบกุญแจปิ ดประกาศระหว่างผู้ปิดประกาศ กับผู้ปลด
ประกาศ
6. ตรวจสอบความถูกต้ องของการส่งประกาศ
6.1 ตรวจสอบรายการหน่วยงานที่สถานศึกษาจัดส่งประกาศไปเผยแพร่ขา่ วสาร
การประกวดราคาว่าครบถ้ วนตามที่ระเบียบฯ กาหนดหรื อไม่ โดยดูจากการบันทึกรายชื่อหน่วยงาน
ที่บนั ทึกในทะเบียนประกาศฯ ช่อง “การส่ง / การรับมอบ” ดังนี ้
6.1.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงและหรื อหนังสือพิมพ์
6.1.2 ศูนย์รวมข่าวประกวดราคากรมประชาสัมพันธ์ (ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปด้ วย)
6.1.3 อ.ส.ม.ท
6.1.4 ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด (เฉพาะโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นส่วน
ภูมิภาคโดยให้ สง่ เอกสารประกวดราคาไปด้ วย)
6.1.5 สตง. (ส่งเอกสารประกวดราคาไปด้ วย)
6.1.6 บริษัท ห้ างหุ้นส่วนที่เป็ นนิติบคุ คลซึง่ มีอาชีพรับจ้ างก่อสร้ างหรื อ โฆษณา
โดยวิธีอื่น (ถ้ าเห็นสมควร)
6.2 ตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีการส่งประกาศ
6.2.1 กรณีจดั ส่งให้ หน่วยงานโดยตรง ตรวจสอบว่าการนาส่งประกาศถึง
หน่วยงานโดยตรงนัน้ มีหลักฐานการรับซองประกาศโดยตรวจกระทบรายการที่ผ้ นู าส่งประกาศลง
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ชื่อรับซองประกาศในทะเบียนประกาศประกวดราคากับรายการที่บนั ทึกในสมุดส่งหนังสือหรื อใบรับ
หนังสือ ที่ผ้ นู าส่งรับไปส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวและหน่วยงานนันได้
้ รับซองประกาศประกวดราคา
โดยดูวา่ มีผ้ ลู งลายมือชื่อ พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และวันเวลารับซองประกาศในสมุดส่ง
หนังสือหรื อใบรับหนังสือ
6.2.2 กรณีจดั ส่งทางไปรษณีย์ ตรวจสอบว่าการส่งประกาศทางไปรษณีย์ มี
การนาส่งทางไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS) โดยตรวจสอบรายการหน่วยงานที่นาส่งประกาศในสาเนา
ใบนาส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS) โดยชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
(ตามแบบที่มติ ครม.กาหนด) กระทบกับรายการหน่วยงานที่ผ้ นู าส่งลงชื่อรับในทะเบียนประกาศ
ประกวดราคา และให้ ตรวจดูวาสาเนาใบนาส่งประกาศ ฯ ดังกล่าวนัน้ ผู้นาส่งประกาศกับพนักงาน
รับฝากไปรษณีย์ได้ ลงลายมือชื่อโดยระบุชื่อ นามสกุลและวัน เวลาในการรับส่งซองประกาศไว้ เป็ น
หลักฐาน
6.3 ตรวจสอบว่าระยะเวลาการส่งประกาศได้ กระทาก่อนการขายหรื อให้ เอกสาร
ประกวดราคาไม้ น้อยกว่า 7 วันทาการ โดยตรวจสอบจากวันที่พนักงานรับฝากของการสื่อสารฯ
บันทึกรับในใบนาส่งประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย์ กับวันขายหรื อให้ เอกสารประกวดราคาที่
บันทึกในทะเบียนประกาศประกวดราคา
7. ตรวจสอบความถูกต้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการรับและเปิ ดซอง
ประกวดราคาว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดและขันตอนตามระเบี
้
ยบข้ อ 49 และ “หลักเกณฑ์การรับและ
เปิ ดซองประกวดราคาเพื่อตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ดังนี ้
7.1 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการรับและเปิ ดซองดาเนินการรับซองตามกาหนดเวลา
และสถานที่ในประกาศ โดยดูจากบันทึกของคณะกรรมการฯ ซึง่ ต้ องระบุวนั เวลาและสถานที่รับซอง
7.2 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ มีการจัดทาทะเบียนรับซองและลงชื่อกากับซอง
กับบันทึกไว้ ที่หน้ าซองว่าเป็ นของผู้ใด
7.3 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯได้ มีการตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่การเงินโดยกรณีหลักประกันซองเป็ นหนังสือค ้าประกันได้ มีการส่งสาเนาหนังสือค ้าประกัน
ให้ หน่วยงานผู้ออกหนังสือค ้าประกันหรื อไม่(ดูจากบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิ ดซอง)
7.4 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้ มีการตรวจนับเอกสารตามบัญชีรายการ
เอกสารของผู้เสนอราคา (ดูจากบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิ ดซอง)
7.5 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ มีการดาเนินการเปิ ดซองตามวันเวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในประกาศประกวดราคา โดยเปิ ดเฉพาะซองใบเสนอราคาของรายที่ผา่ นการ
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คัดเลือกไม่เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามรายชื่อในประกาศของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา และได้ มีการส่งมอบใบเสนอราคาและเอกสารทังหมดพร้
้
อมด้ วย
บันทึกรายงานการดาเนินงานให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันเดียวกัน โดย
ตรวจสอบจากประกาศประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิ ดซอง
7.6 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
8. ตรวจสอบความถูกต้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดและขันตอนในระเบี
้
ยบฯ ข้ อ 50 และหลักเกณฑ์การรับและ
เปิ ดซองประกวดราคาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันดังนี ้
8.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาโดยดูจากบันทึกผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ กับเอกสารส่วนที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกซึง่ มีสิทธิ
ได้ รับการพิจารณาในขันต่
้ อไป กรณีที่มีผ้ เู สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้ มีการแจ้ งให้ ผ้ เู สนอ
ราคารายนันทราบ
้
8.2 ตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นของผู้เสนอราคา โดยดูจากบันทึกของคณะ
กรรมการฯ กับเอกสารประกอบการเสนอราคา เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ว่าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาหรื อไม่
8.3 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้ มีการคัดเลือกพัสดุโดยพิจารณาคุณภาพ/
คุณสมบัตขิ องพัสดุที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ทางราชการหรื อไม่ อย่างไร โดยดูจากบันทึกของ
คณะกรรมการเปิ ดซอง หากจาเป็ นอาจสอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ
8.4 ตรวจสอบว่ากรรมการทุกคนลงชื่อกากับในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราทุกแผ่น
8.5 ตรวจสอบการพิจารณาราคา
8.5.1 ตรวจสอบจากบันทึกของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาว่า
คณะกรรมการฯ เสนอให้ จ้างจากรายที่เสนอราคาต่าสุดที่ถกู ต้ องจากจานวนผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัตถิ กู ต้ อง กรณีเสนอให้ จ้างจากผู้เสนอราคาที่มีรายเดียว ให้ ตรวจสอบว่าผู้เสนอราคาราย
นันมี
้ คณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ อง ในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบในรายงานขอจ้ าง
8.5.2 ตรวจสอบว่าคณะกรรมการฯ ได้ มีการประเมินราคาของผู้เสนอราคาที่
คัดเลือกไว้ ซึง่ เสนอราคาต่ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับบัญชีรายการก่อสร้ าง ซึง่ แสดงปริมาณวัสดุ
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และราคาของผู้เสนอราคากับรายการในใบประมาณราคากลางของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบว่าผู้
เสนอราคาได้ เสนอปริมาณวัสดุในแต่ละรายการมีรายใดบ้ างที่ผิดปกติมากและไม่ถกู ต้ องตรงตาม
ข้ อเท็จจริง เพื่อทาการปรับลดราคาและแก้ ไขยอดรวมก่อนนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาหรื อไม่
9. ตรวจสอบการสัง่ จ้ างโดยตรวจสอบการอนุมตั สิ งั่ จ้ างของผู้มีอานาจ (หัวหน้ า
สถานศึกษา) กรณีสงั่ จ้ างไม่เป็ นไปตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ต้ องมีเหตุผลประกอบการสัง่ การ
10. ตรวจสอบว่า กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นควรจ้ างมี
ราคาแตกต่างจากราคากลางตังแต่
้ ร้อยละ 15 ขึ ้นไป สถานศึกษาได้ จดั ทาคาชี ้แจงส่ง สตง.หรื อไม่
(มติ ครม. ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0205/ ว 199 ลงวันที่ 17
ตุลาคม 2544 เรื่ องหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
11. ตรวจสอบความถูกต้ องของการทาสัญญา
11.1 ตรวจสอบรูปแบบของการทาสัญญาว่าเป็ นไปตามที่ กวพ. กาหนด หรื อไม่
11.2 ตรวจสอบรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญ ได้ แก่ รายการ
ที่จ้าง กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ การคานวณค่าปรับว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้ าง
หรื อไม่
11.3 ตรวจสอบว่ามีการนาสัญญาไปสลักหลังตราสารเพื่อชาระอากร (แทนการปิ ด
อากรแสตมป์ ) ที่สานักงานสรรพากรก่อนทาสัญญาหรื อภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันทาสัญญา
11.4 ตรวจสอบการส่งสาเนาสัญญาให้ หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
11.4.1 ส่ง สตง./สตง.ส่วนภูมิภาค แล้ วแต่กรณี
11.4.2 ส่งกรมสรรพากร หรื อสรรพากรจังหวัดแล้ วแต่กรณี
11.4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้ าง และผู้ควบคุมงาน
12. ตรวจสอบความถูกต้ องของการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ถ้ ามี) โดยตรวจสอบว่า
เป็ นกรณีที่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกาหนดกล่าวคือ
12.1 ต้ องเป็ นความจาเป็ นโดยไม่ทาให้ ทางราชการเสียประโยชน์ หรื อ
12.2 เป็ นการแก้ ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
13. ตรวจสอบการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญา (ถ้ ามี) เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในระเบียบ ฯ ข้ อ 139 โดยเหตุที่จะพิจารณาขยายเวลาทาการได้ ต้ องเป็ นเหตุที่
เกิดขึ ้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
13.1 เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่องของส่วนราชการ
13,2 เหตุสดุ วิสยั
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13.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
ทังนี
้ ้ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวภายใน 15 วันนับแต่เหตุนนได้
ั ้ สิ ้นสุดลง เว้ นแต่
กรณีที่เป็ นเหตุตาม 13.1 ซึง่ หลักฐานชัดแจ้ งหรื อโรงเรี ยนทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
14. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้ควบคุมงาน
14.1 ตรวจว่าผู้ควบคุมงานได้ มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง(ระบุ
รายละเอียดขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านและวัสดุที่ใช้ ด้วย) และเหตุการณ์แวดล้ อมเป็ นรายวันพร้ อมทังผล
้
การปฏิบตั งิ านหรื อการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน
14.2 ตรวจว่าผู้ควบคุมงานได้ มีการส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ างตาม
14.1 ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องดังนี ้
14.2.1 คณะกรรมการตรวจการจ้ างทุกสัปดาห์
14.2.2 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด
14.3 ตรวจว่าผู้ควบคุมงานรายงานผลให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทราบตาม
กาหนดเวลาว่าผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ ดังนี ้
14.3.1 ภายใน 3 วันนับแต่วนั กาหนดลงมือทางานของผู้รับจ้ างตามสัญญา
14.3.2 ภายใน 3 วันนับแต่วนั กาหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
14.4 ตรวจดูวา่ ผู้ควบคุมงานได้ ดาเนินการตรวจงานแล้ วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันถัดจากวันที่ผ้ คู วบคุมงานได้ รับมอบหนังสือส่งงานจากผู้รับจ้ างเพื่อรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจการจ้ างดาเนินการต่อไป
15. ตรวจสอบความถูกต้ องของการตรวจงานจ้ าง
15.1 ตรวจสอบรายละเอียดงานจ้ างที่ตรวจรับโดยกระทบกับรายการที่กาหนดใน
สัญญากับใบตรวจการจ้ างและหนังสือส่งมอบงานจ้ าง
15.2 ตรวจสังเกตการณ์งานที่จ้างตามที่เห็นสมควร
15.3 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรรมการตรวจการจ้ าง ว่าทา
การตรวจรับล่าช้ าหรื อไม่ โดยดูจากวันที่สถานศึกษาได้ รับหนังสือส่งมอบงานจ้ าง กับวันที่ตรวจรับ
ในใบตรวจการจ้ าง โดยตรวจการจ้ างให้ แล้ วเสร็จไปโดยเร็วที่สดุ และในแต่ละงวด (ยกเว้ นงวด
สุดท้ าย) กรรมการตรวจการจ้ างให้ เริ่มนับถัดจากวันที่ผ้ คู วบคุมงานได้ ดาเนินการเสร็ จและรายงานให้
ประธานกรรมการตรวจการจ้ างทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้ างไม่สามารถดาเนินการให้
แล้ วเสร็จภายในกาหนดได้ ให้ รายงานหัวหน้ าสถานศึกษาพร้ อมด้ วยเหตุผลความจาเป็ น พร้ อมกับ
สาเนาแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบด้ วย
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16. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
16.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการคานวณค่าปรับ (ถ้ ามี) โดยดูจากบันทึกการ
ขออนุมตั จิ า่ ยเงินหลักฐานการตรวจการจ้ าง สัญญา
16.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่ามีสาระสาคัญครบถ้ วนตามที่ระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520 กาหนด ได้ แก่
- ชื่อ ที่อยูข่ องผู้รับเงิน
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- รายการรับเงินค่าอะไร
- จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
เป็ นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านจัดซื ้อจัดจ้ างว่าดาเนินการ โปร่งใสและ
ถูกต้ องตามระเบียบกาหนด วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่า การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี ้
1. ร่ างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคา
ให้ พิจารณาตรวจสอบดังนี ้
1.1 การแต่งตังคณะกรรมการก
้
าหนดร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา
เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
1.2 การจัดทาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เป็ นไปตาม ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรื อไม่
1.3 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาได้ รับอนุมตั ิจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรื อไม่
1.4 การเผยแพร่ มีการนาสาระสาคัญในร่าง TOR และร่างเอกสาร ประกวดราคา
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว (ที่เผยแพร่ได้ ) ประกาศใน Website ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน และของกรมบัญชีกลาง ตามกาหนดระยะเวลาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วย
การพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
2. ขัน้ ตอนการแต่ งตัง้ คณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกผู้ให้ บริการ
ตลาดกลาง และการรายงานการขอซือ้ หรื อขอจ้ าง ให้ ตรวจสอบว่า
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2.1 ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการประกวดราคา
้
เป็ นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
2.2 ดาเนินการคัดเลือกผู้ให้ บริการตลาดกลาง และกาหนดวัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
2.3 จัดทารายงานการขอซื ้อหรื อขอจ้ าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3. ประกาศเชิญชวน ให้ พิจารณาในประเด็นดังนี ้
3.1 การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน ให้ พิจารณาจากการส่ง ประกาศให้
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และปิ ดประกาศตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พร้ อมทังการเผยแพร่
้
ประกาศทาง Website ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
3.2 ช่วงเวลาที่ประกาศเชิญชวน และการแจกจ่ายหรื อจาหน่าย เอกสารการ
ประกวดราคา เป็ นไปตามกาหนดระยะเวลาตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คือ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
4. การคัดเลือกเบือ้ งต้ นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา
4.1 การรับซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค ให้ พิจารณาจาก
(1) สถานที่รับซอง กาหนด ณ ที่ทาการ หรื อไม่
(2) กาหนดวันรับซอง ไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั สุดท้ าย
ของการแจกจ่ายหรื อจาหน่ายเอกสารการประกวดราคา
(3) การดาเนินการรับซอง เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 49 (1) (2) (3) และ (4) และในกรณีที่รับหลักประกันซอง
เป็ นเงินสด สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน ถูกต้ อง หรื อไม่
4.2 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจ้ างโดยการประมูลด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ พิจารณาการลงลายมือชื่อว่า เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรื อไม่
4.3 การแจ้ งผลการคัดเลือกเบื ้องต้ น ให้ พิจารณาจากแบบ บก.004-1 “แบบแจ้ งผล
การคัดเลือกเบื ้องต้ น” ว่า คณะกรรมการประกวดราคาได้ แจ้ งผลคัดเลือกเบื ้องต้ นให้ ผ้ เู สนอราคาทุก
รายทราบ หรื อไม่
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4.4 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื ้องต้ น ให้ พิจารณาว่า
(1) มีผ้ อู ทุ ธรณ์หรื อไม่ โดยพิจารณาจากแบบ บก.004-2 “แบบ อุทธรณ์ผลการ
คัดเลือกเบื ้องต้ น”
(2) ระยะเวลาในการอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์เป็ นไป ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรื อไม่
(3) มีการแจ้ งผลการอุทธรณ์ โดยพิจารณาจากแบบ บก.004-3 “แบบแจ้ งผล
การพิจารณาคาอุทธรณ์/คัดค้ าน ผลการคัดเลือกเบื ้องต้ น”
5. การเสนอราคา ให้ พิจารณาในประเด็น ดังนี ้
5.1 การแจ้ งนัดหมาย ให้ ตรวจสอบว่าทุกคนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื ้องต้ น
ได้ รับการแจ้ งนัดหมายอย่างถูกต้ อง โดยพิจารณาจาก
(1) มีการแจ้ งนัดหมาย วันเวลา และสถานที่เสนอราคา ตาม แบบ บก.005
“แบบแจ้ งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา” และแบบ บก.006
“แบบแจ้ งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา” ให้ กบั ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
(2) วันและเวลาที่กาหนดนัดหมาย เป็ นวันและเวลาทาการ
5.2 การปฏิบตั เิ พื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ให้ ตรวจสอบ
(1) รายชื่อและรายละเอียดของผู้ที่เข้ าสูก่ ระบวน การเสนอราคา ที่ลงทะเบียน
ว่า เป็ นผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกเบื ้องต้ น แล้ ว
(2) สาหรับผู้ที่ไม่ได้ มาลงทะเบียน ได้ ประกาศเป็ นผู้หมดสิทธิ เสนอราคา ตาม
แบบ บก.007 “แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา”
(3) มีการยืนยันราคาครัง้ สุดท้ ายของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ลง ทะเบียนทุกคน
ตามแบบ บก.008 “แบบยืนยันราคาสุดท้ ายในการเสนอราคา” และ “แบบเสนอราคากรณีขยายเวลา
เสนอราคา” ตามแบบ บก.009 (ถ้ ามี)
6. ผลการพิจารณาการเสนอราคา ให้ ตรวจสอบว่า
6.1 คณะกรรมการฯ ได้ คดั เลือกผู้เสนอราคาต่าสุดหรื อไม่ โดยพิจารณา จาก
รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา ของคณะกรรมการประกวดราคาที่เสนอต่อผู้อานวยการ
สถานศึกษาซึง่ เป็ นผู้มีอานาจการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ ให้ ความเห็นชอบ หรื อไม่
6.2 มีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ มู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบตามแบบบก.010-1
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“แบบแจ้ งผลการพิจารณาการเสนอราคา” และหากไม่มีการอุทธรณ์ ได้ ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6.3 กรณีที่ผ้ อู านวยการสถานศึกษา ไม่เห็นชอบตามมติของ คณะกรรมการประกวด
ราคา มีการดาเนินการดังนี ้
(1) ประกาศยกเลิกการประกวดราคาใน Website
(2) แจ้ งผลการยกเลิกให้ ผ้ มู ีสิทธิเสนอราคาทราบทุกราย
(3) รายงานให้ กวพ.อ.ทราบตามแบบ บก.010-2“แบบแจ้ งยกเลิกการ
จัดหาพัสดุ”
7. การอุทธรณ์ ผลการเสนอราคา ให้ ตรวจสอบว่า
7.1 มีผ้ อู ทุ ธรณ์หรื อไม่ โดยพิจารณาจากแบบ บก.010-4 “แบบแจ้ งเพื่อระงับ
การดาเนินการจัดหาพัสดุ ขันต่
้ อไปกรณีมีการอุทธรณ์ /ร้ องเรี ยน ผลการพิจารณาการเสนอราคา”
7.2 ผลการอุทธรณ์เป็ นอย่างไร โดยพิจารณาจากแบบ บก.010-5 “แบบแจ้ งผลการ
พิจารณาคาอุทธรณ์/ร้ องเรี ยน ผลการพิจารณาการเสนอราคา”
8. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการเสนอราคา ให้ พิจารณาการคานวณค่าใช้ จ่าย ในการ
ประมูล และการรับเงินว่า ถูกต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่

2. การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์ สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ มั่นใจว่ าสถานศึกษามีการควบคุมทรัพย์ สินถูกต้ อง รัดกุม
และเป็ นปัจจุบัน

ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวสั ดุ ได้ บนั ทึกรายการถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ น
ปัจจุบนั หรื อไม่ เช่น ประเภททรัพย์สินยี่ห้อ รุ่น /แบบ สถานที่ใช้ ประจา วัน เดือน ปี ที่ได้ มา
การกาหนดรหัสครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สิน ประวัติ การซ่อมแซม บารุงรักษา และการคิดค่าเสื่อมราคา
ดังนันในคู
้ ม่ ือเล่มนี ้จึงกาหนดประเด็นย่อยในการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สินดังนี ้
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ประเด็นย่อยที่ 1 การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
ประเด็นย่อยที่ 2 การตรวจสอบการควบคุมครุภณ
ั ฑ์
ประเด็นย่อยที่ 3 การตรวจสอบพัสดุประจาปี และการจาหน่าย

ประเด็นย่ อยที่ 1 : การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อมั่นใจว่ าสถานศึกษาลงบัญชีวัสดุถูกต้ อง ครบถ้ วน
และเป็ นปั จจุบันตามหลักเกณฑ์ และวัสดุคงเหลือตามบัญชี
มีอยู่จริง อย่ างครบถ้ วน และการใช้ วัสดุเป็ นไปอย่ างคุ้มค่ า

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้ องในการลงบัญชีวสั ดุ
1.1 ตรวจสอบแบบวัสดุวา่ ใช้ ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ.กาหนดหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบการลงบัญชีวสั ดุวา่ มีการแยกเป็ นชนิดและจัดเก็บบัญชีอย่างเป็ นระบบ
ง่ายและสะดวกต่อการค้ นหา
1.3 ตรวจสอบจานวนและรายละเอียดที่ลงรับในบัญชีวสั ดุ เปรี ยบเทียบกับจานวน
และรายละเอียดในหลักฐานการรับพัสดุแต่ละรายว่าถูกต้ องตรงกันหรื อไม่
1.4 ตรวจสอบจานวนและรายละเอียดที่ลงจ่ายในบัญชีวสั ดุ เปรี ยบเทียบกับจานวน
และรายละเอียดในหลักฐานการจ่ายพัสดุแต่ละรายการถูกต้ องตรงกันหรื อไม่
1.4.1 หลักฐานการรับพัสดุ ได้ แก่
- ใบตรวจรับพัสดุ และใบส่งของ เปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อหรื อสัญญา
- หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ เช่น หนังสือแจ้ งความจานงของผู้บริจาค และ
หรื อบันทึกเห็นชอบของหัวหน้ าสถานศึกษา
- หลักฐานแสดงการรับวัสดุจากหน่วยงานอื่นที่มอบให้
1.4.2 หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้ แก่ ใบเบิกพัสดุ
1.4.3 การอ้ างอิงหลักฐานการรับ – จ่าย ให้ ลาดับเป็ นปี งบประมาณ
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1.5 ตรวจสอบความเชื่อถือได้ โดยตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายการเงินกับ
บัญชีวสั ดุวา่ วัสดุที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินได้ นาไปลงในบัญชีวสั ดุหรื อไม่ และจานวนเงิน
ถูกต้ องตรงกันหรื อไม่ โดยสุ่มตรวจเดือนปัจจุบนั สาหรับปริมาณที่สมุ่ ตรวจให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบ
2. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรี ยบเทียบกับบัญชีวสั ดุ
2.1 ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรี ยบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวสั ดุวา่ มีวสั ดุคงเหลือ
ครบถ้ วนถูกต้ องตรงตามบัญชีวสั ดุ โดยอาจสุม่ ตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร
2.2 ตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือว่ามีวสั ดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ และสาเหตุของการ
ชารุดหรื อเสื่อมคุณภาพ
3. ตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้ วสั ดุ
3.1 ตรวจสอบว่า ประเภท ชนิด และจานวนของวัสดุที่จดั ซื ้อเหมาะสมกับความจาเป็ น
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาหรื อไม่
3.2 กรณีวสั ดุที่มียอดคงเหลือในบัญชีวสั ดุเป็ นจานวนมาก ให้ ตรวจสอบว่าเป็ นการ
จัดซื ้อเกินความจาเป็ นหรื อไม่
3.3 กรณีไม่มียอดคงเหลือในบัญชีวสั ดุ มีการเบิกไปใช้ หมด ให้ ตรวจสอบการใช้ จา่ ย
วัสดุของโรงเรี ยน มีความเหมาะสมหรื อไม่ มีมาตรการหรื อแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้ วสั ดุอย่าง
ประหยัดอย่างไร

ประเด็นย่ อยที่ 2 : การตรวจสอบการควบคุมครุ ภัณฑ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าครุ ภัณฑ์ มีอยู่จริง มีการควบคุมไว้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง
ตรงกัน และเป็ นปั จจุบัน ตามที่ระเบียบทางราชการกาหนด
ตรวจสอบความคุ้มค่ าการใช้ ประโยชน์ และเก็บรักษาของครุ ภัณฑ์

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความมีอยูจ่ ริงของครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ รับและบันทึกควบคุมไว้ ครบถ้ วนตรงกัน
1.1 กาหนดชนิดครุภณ
ั ฑ์ที่จะตรวจสอบจากทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ และทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน แล้ วบันทึกลงในกระดาษทาการตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์
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1.2 ตรวจนับจานวนครุภณ
ั ฑ์ตามข้ อ 1.1 ให้ สงั เกตการณ์สภาพของครุภณ
ั ฑ์ด้วยว่ามี
การให้ รหัสประจาตัวครุภณ
ั ฑ์หรื อไม่ สภาพใช้ งานได้ หรื อไม่ มีการใช้ งานประจาอยู่ที่ใด หรื ออยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแลของผู้ใด ตรงกับที่บนั ทึกไว้ ในทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ หรื อทะเบียนคุมทรัพย์สิน
หรื อไม่
1.3 หากพบว่ามีครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ปรากฏในทะเบียน ให้ บนั ทึกรายละเอียดไว้ เพื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตุ
1.4 หากพบว่า สถานศึกษาไม่มีการจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ และหรื อทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในเสนอแนะวิธีการจัดทา
2. ตรวจสอบวิธีการควบคุมครุภณ
ั ฑ์ของสถานศึกษาว่าจัดทาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ น
ปัจจุบนั ตามระเบียบทางราชการกาหนด
2.1 ตรวจสอบว่ามีการจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์และหรื อทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้หรื อไม่
2.1.1 ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาก่อนปี งบประมาณ 2547 ต้ องจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.1.1 ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้ นไป ให้ จดั ทาเฉพาะ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ให้ ปฏิบตั ิตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 338 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2546
2.2 ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปัจจุบนั ของข้ อมูลที่บนั ทึกในทะเบียน
โดย
2.2.1 ตรวจสอบการจัดทาทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์หรื อทะเบียนคุมทรัพย์สิน ว่ามีการ
บันทึกข้ อมูลครบถ้ วนตามแบบที่กาหนดไว้ หรื อไม่
2.2.2 ตรวจสอบจานวนและรายละเอียดที่บนั ทึกว่าถูกต้ องตรงกับเอกสารการได้ มา
ของครุภณ
ั ฑ์หรื อไม่ เช่น
- หลักฐานการตรวจรับพัสดุ (ใบส่งของ/ใบส่งมอบ)
- หลักฐานการรับบริจาค
- หลักฐานการรับมอบครุภณ
ั ฑ์ที่หน่วยงานอื่นจัดส่งให้
2.2.3 ตรวจสอบว่ามีการให้ รหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ไว้ ในทะเบียนหรื อไม่
2.2.4 ตรวจสอบการตีราคาและการคิดค่าเสื่อมราคาว่าถูกต้ องโดยมีหลักการคือ
2.2.4.1 ครุภณ
ั ฑ์ที่เข้ าข่ายตีราคาทรัพย์สิน คัดแยกดังนี ้
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(1) ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2540 - 2545 และมีมลู ค่าที่
ได้ มาตังแต่
้ 30,000 บาทขึ ้นไป
(2) ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2546 เป็ นต้ นไป และมีมลู ค่าที่
ได้ มาตังแต่
้ 5,000 บาทขึ ้นไป
กรณีเป็ นทรัพย์สินที่คานวณการตีราคาแล้ ว เหลือมูลค่าสุทธิ ศูนย์บาทแต่ยงั
สามารถใช้ งานได้ อยูใ่ ห้ คงมูลค่าสุทธิเหลือ 1 บาท แทน
2.2.4.2 การกาหนดอายุการใช้ งานที่มีประสิทธิภาพของครุภณ
ั ฑ์ ตามตาราง
อายุการใช้ งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กาหนดนามาใช้ สาหรับครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้ นไป ตามหนังสือที่
ศธ 04002/10517 ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2547 (ตามคูม่ ือเล่มนี ้จะนาเสนอเฉพาะที่ สพฐ.กาหนด)
2.2.4.3 การคานวณคิดค่าเสื่อมราคาประจาปี ใช้ วิธีเส้ นตรง และมีการ
คานวณคิดค่าเสื่อมราคาสะสมครัง้ แรก นับแต่วนั ที่ได้ ครุภณ
ั ฑ์มาถึงวันที่รับโอนเป็ นทรัพย์สินของ
สพฐ. ( 7 กรกกฏาคม 2546) ดังนี ้
● ค่าเสื่อมราคาต่อปี =
● ค่าเสื่อมราคาสะสม =
● มูลค่าสุทธิ

=

ราคาทุนของทรัพย์สิน
อายุการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเสื่อมราคาต่อปี x อายุการใช้ งานที่ผ่าน
มาถึงวันที่รับโอทรัพย์สิน
ราคาทุน- ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปี ปัจจุบนั

2.2.5 ตรวจสอบข้ อมูลการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์จากเอกสารการจัดจ้ าง ว่าได้ บนั ทึกไว้
ด้ านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สินหรื อไม่
3. ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์และการเก็บรักษาครุภณ
ั ฑ์
3.1 ในขณะพิจารณาสุม่ ตรวจนับครุภณ
ั ฑ์ ให้ พิจารณาว่าอยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ หรื อไม่
และยังมีความจาเป็ นต้ องใช้ หรื อไม่ อาจใช้ วิธีการสอบถาม หรื อสังเกตการณ์ แล้ วบันทึกในกระดาษ
ทาการ
3.2 ตรวจสอบข้ อมูลการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ที่บนั ทึกไว้ ด้านหลังของทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน โดยดูว่าสถานศึกษามีการพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ ครุภณ
ั ฑ์ นนต่
ั ้ อไปหรื อไม่
3.3 ตรวจสอบว่ามีการถือปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ งาน และการบารุงรักษาตามคูม่ ือการ
ใช้ งานของครุภณ
ั ฑ์นนั ้ ๆ หรื อไม่ เช่น การใช้ และบารุงรักษาเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เป็ นต้ น
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3.4 ตรวจสอบการจัดเก็บครุภณ
ั ฑ์ มีความปลอดภัยและเหมาะสมหรื อไม่ โดย
สังเกตสถานที่จดั เก็บหรื อใช้ งานและวิธีการเก็บรักษามีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพของ
ทรัพย์สิน หรื อตรงกับที่ระบุในทะเบียนคุมฯ

ประเด็นย่ อยที่ 3 : การตรวจสอบพัสดุประจาปี และการจาหน่ าย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ม่ ันใจว่ าสถานศึกษาได้ ตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามระเบียบที่กาหนด และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
วิธีการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
1.1 ตรวจสอบการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่คนหนึง่ หรื อหลายคนตามความจาเป็ น และต้ อง
ไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ โดยจะต้ องแต่งตังก่
้ อนสิ ้นเดือน กันยายน ของทุกปี
1.2 ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้ าที่ และการรายงานผลของผู้ได้ รับการแต่งตังว่
้ าเป็ นไป
ตามระเบียบที่กาหนดดังนี ้
(1) เริ่มดาเนินการในวันเปิ ดทาการแรกของเดือนตุลาคม เป็ นต้ นไป และรายงาน
ผลให้ ทราบภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั เริ่มดาเนินการเป็ นต้ นไป
(2) ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ปี ก่อนจนถึงวันที่ 30
เดือนกันยายน ปี ปัจจุบนั
(3) ตรวจนับพัสดุคงเหลือมีอยูจ่ ริงตรงตามบัญชีหรื อทะเบียนหรื อไม่
(4) ตรวจนับพัสดุที่ชารุด เสื่อมคุณภาพหรื อสูญหายไปเพราะเหตุใดหรื อพัสดุใด
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการต่อไป
2. การจาหน่าย
2.1 ตรวจสอบว่าก่อนจาหน่ายมีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงหรื อไม่
กรณีที่ไม่แต่งตังจะต้
้ องมีการชี ้แจงเหตุผลประกอบด้ วย
2.2 ตรวจสอบการจาหน่ายพัสดุแต่ละรายการตามที่ระเบียบกาหนดไว้ 4 วิธี คือ
การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน และการแปรสภาพหรื อทาลาย
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2.3 ตรวจสอบการสัง่ จาหน่ายออกจากทะเบียนของผู้มีอานาจ และการรายงานผลให้
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน/กระทรวงการคลัง ทราบ
เครื่องมือ/กระดาษทาการ
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กระดาษทาการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
โรงเรี ยน.......................................อาเภอ...............................สังกัด สพท...........................
ตรวจสอบปี งบประมาณ....................เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ............
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด…………..
ที่
1

2

3

4

รายการที่ตรวจสอบ

ผลการเนินงาน

มี

ไม่ มี

การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบพัสดุฯ
1.1 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่พสั ดุ
1.2 แต่งตังหั
้ วหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
1.3 แต่งตังหั
้ วหน้ าหน่ายพัสดุ
การจัดทารายงานขอซื ้อ/จ้ าง ตามระเบียบพัสดุฯ ข้ อ 27
2.1 เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องจัดซื ้อจัดจ้ าง
2.2 รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง
2.3 ราคามาตรฐานหรื อราคากลางของทางราชการหรื อ
ราคาที่เคยซื ้อหรื อจ้ างครัง้ หลังสุดภายใน 2ปี งบประมาณ
2.4 วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ าง(เงินงบประมาณหรื อเงินกู้ฯ)
2.5 กาหนดเวลาที่ต้องการใช้ พสั ดุหรื อให้ งานแล้ วเสร็จ
2.6 วิธีที่จะซื ้อหรื อจ้ างและเหตุผลที่ต้องซื ้อหรื อจ้ างวิธีนนั ้
2.7 ข้ อเสนออื่น ๆ เช่น การแต่งตังกรรมการ,การออก
้
ประกาศและส่งประกาศฯ
การแต่งตังคณะกรรมการต่
้
าง ๆ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้ อ 34,35
3.1 แต่งตังกรรมการครบและถู
้
กต้ องตามระเบียบ
3.2 กาหนดระยะเวลารายงานผลของกรรมการ
3.3 แต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงานก่อสร้ าง
การจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีสอบราคา
4.1 จัดทาเอกสารสอบราคาถูกต้ องตามระเบียบฯ
4.2 จัดทาประกาศเผยแพร่การสอบราคา
4.3 จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาตามกาหนด
4.4 ปิ ดประกาศสอบราคาไว้ ที่ทาการของส่วนราชการนัน้
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บันทึกเพิ่มเติม

ที่

5

6

7

รายการที่ตรวจสอบ

ผลการเนินงาน

มี

ไม่ มี

4.5 กาหนดให้ มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ด้วยหรื อไม่
4.6 จัดซื ้อจัดจ้ างจากผู้เสนอราคาต่าสุดหรื อไม่
4.7 คณะกรรมการรายงานผลและให้ ความเห็นเพื่อสัง่ การ
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุพร้ อมเอกสารทังหมด
้
การจัดทาสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือตามระเบียบฯ
ข้ อ132,133
5.1 จัดทาข้ อตกลงซื ้อ/จ้ างเป็ นหนังสือ(ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง)
5.2 จัดทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
5.3 สัญญาจ้ างหรื อข้ อตกลงจ้ างติดอากรฯ หรื อชาระอากร
เป็ นตัวเงินถูกต้ องตามที่กาหนด
5.4 สัญญาหรื อข้ อตกลงจัดทารายละเอียดครบตามประกาศฯ
5.6 ส่งสาเนาสัญญา/ข้ อตกลงให้ สตง. กรมสรรพากร
5.7 สัญญา/ข้ อตกลงกาหนดอัตราค่าปรับฯ
การส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ
6.1 มีใบส่งของหรื อใบแจ้ งหนี ้ถูกต้ องตามที่ตกลงไว้
6.2 มีใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานของคณะกรรมการ
6.3 คณะกรรมการตรวจรับได้ ตรวจรับและรายงานตามกาหนด
6.4 กรณีสง่ เกินกาหนดมีการปรับคูส่ ญ
ั ญาหรื อไม่
6.5 ได้ แจ้ งสงวนสิทธิการเรี ยกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนนั ้
6.6 ได้ แจ้ งเรี ยกค่าปรับตามสัญญาหรื อข้ อตกลงเมื่อครบกาหนด
6.7 ได้ รับพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
การควบคุมและดูแลทรัพย์สิน
7.1 จัดทาบัญชีวสั ดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ ว
7.2 จัดทารหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ครบทุกรายการแล้ ว
7.3 มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุถกู ต้ องทุกรายการ
7.4 การอนุมตั จิ า่ ยวัสดุได้ มอบให้ หวั หน้ าหน่ายพัสดุเป็ นผู้สงั่ จ่าย
7.5 การคิดค่าเสื่อมราคาประจาปี และค่าเสื่อมราคาสะสม
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บันทึกเพิ่มเติม

ที่

8

9

รายการที่ตรวจสอบ

ผลการเนินงาน

มี

ไม่ มี

บันทึกเพิ่มเติม

7.6 ก่อนจ่ายวัสดุมีการตรวจสอบของเจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้
7.7 มีทรัพย์สินอยูจ่ ริงครบตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน
7.8 การเก็บรักษาอยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสม
การตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบฯ ข้ อ 155
8.1 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่หรื อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ
8.2 ผู้ได้ รับแต่งตังเริ
้ ่มปฏิบตั ิหน้ าที่และรายงานผลภายในกาหนด
8.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบว่าการรับจ่ายถูกต้ อง
8.4 มีการรายงานผลตรวจสอบว่ามีพสั ดุคงเหลือถูกต้ อง
8.5 มีการรายงานพัสดุที่ชารุด เสื่อมคุณภาพหรื อสูญไปเพราะ
เหตุใดหรื อไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการต่อไป
8.6 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุฯ ส่ง สตง.
การจาหน่าย
9.1 ได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงก่อนที่จะจาหน่าย
9.2 แต่งตังกรรมการประเมิ
้
นราคากลางก่อนขายฯ
(1) รายงานผลการจาหน่ายให้ สตง.ภูมิภาค ทราบแล้ ว
(2) จาหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ ว

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ.....................................
วันที่ตรวจสอบ...........................................
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กระดาษทาการตรวจสอบการควบคุมและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของสถานศึกษา
โรงเรี ยน………………….........……อาเภอ...................................... สังกัด สพท............
เพียง ณ วันที่................................................................
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด..........
ประเด็นการตรวจ
รายการและผลการตรวจสอบ
(มี) (ไม่ มี) บันทึกเพิ่มเติม
การควบคุมดูแล
รักษาทรัพย์สิน
รัดกุม
และเป็ นไปตาม
ระเบียบ

1.
2.
3.
4.

มีการจัดทาบัญชีวสั ดุหรื อไม่
การบันทึกบัญชีวสั ดุถกู ต้ องหรื อไม่
มีหลักฐานการรับ-จ่ายพัสดุถกู ต้ องหรื อไม่
ทรัพย์สินที่มีมลู ค่าต่ากว่า 5,000 บาทมีการ
บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สินหรื อไม่
5. มีการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนดหรื อไม่
6. การบันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
บันทึกครบถ้ วน ถูกต้ องหรื อไม่
การตรวจสอบพัสดุ 7. มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบพั
้
สดุ
ประจาปี
ประจาปี หรื อไม่
8. คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังปฏิ
้ บตั หิ น้ าที่
ตามระเบียบพัสดุหรื อไม่
9. มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี หรื อไม่
10. ผู้บริหารได้ ใช้ ประโยชน์จากรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุประจาปี หรื อไม่
การเก็บรักษา
11. มีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน
เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สินหรื อไม่
การใช้ ประโยชน์
12. มีการคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
13. มีการจัดทารายงานทรัพย์สิน
14. มีการส่งรายงาน(ตามข้ อ 12-13.)ให้ สพท.
ผู้ตรวจสอบ.......................................................

วันที่ตรวจสอบ......................
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กระดาษทาการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
โรงเรี ยน………………….........………………………อาเภอ......................................................... สังกัด สพท...................................
เพียง ณ วันที่................................................................
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด……………………........
ลาดับที่

ชนิด

จานวนวัสดุ
ตามบัญชี ตรวจนับได้
ผลต่ าง

สาเหตุ

สภาพของวัสดุ
เสื่อม
ใช้ ได้ ชารุ ด คุณภาพ

สถานที่เก็บวัสดุ
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม/
/
ไม่ ปลอดภัย
ปลอดภัย

การดูแลรักษา
ดี

ไม่ ดี

หมาย
เหตุ

ข้ อสังเกต........................................................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ..........................................................
วันที่....................................................................

ลา
ดับที่

กระดาษทาการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์
โรงเรี ยน………………….........………………………อาเภอ......................................................... สังกัด สพท...................................
เพียง ณ วันที่................................................................
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด……………………........
รหัส
หมาย
ตัวครุภัณฑ์
สภาพ
การใช้ ประโยชน์
สถานที่ตัง้ /
รายการ
ครุภัณฑ์
เลข
หน่ วย
มีให้
ไม่ มีให้ สาเหตุท่ ไี ม่
ใช้ ได้ ชารุด ใช้
ไม่ ใช้ สาเหตุ
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจ
ตรวจ
มี

ข้ อสังเกต........................................................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ..........................................................
วันที่....................................................................
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กระดาษทาการสอบทานการตีราคาและคิดค่าเสื่อมราคา
โรงเรี ยน………………….........………………………อาเภอ......................................................... สังกัด สพท...................................
เพียง ณ วันที่................................................................
ประเภทโรงเรี ยน □ โรงเรี ยนในฝัน □ โรงเรี ยน SBM □ โรงเรี ยนปกติ ขนาด……………………........
ลาดับ
ราคา/
อายุการใช้ อัตราค่ า
ค่ าเสื่อม ค่ าเสื่อม
มูลค่ า
ที่
รายการ
รหัสครุภัณฑ์ หน่ วย/ชุด/ วันที่ได้ มา
งาน
เสื่อม
ประจาปี
สะสม
สุทธิ
กลุ่ม

หมาย
เหตุ

ข้ อสังเกต........................................................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจสอบ..........................................................
วันที่....................................................................

93

“

94

ภาคผนวก

ความหมายที่เกี่ยวข้ องกับการพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื ้อ การจ้ าง การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ างที่กาหนดไว้ ในหนังสือการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
สัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
“การซือ้ ” หมายความว่า การซื ้อพัสดุทกุ ชนิดทังที
้ ่มีการติดตัง้ ทดลอง และบริ การที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้ าง
“การจ้ าง” ให้ หมายความรวมถึงการจ้ างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้ างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้ างลูกจ้ างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้ างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การจัดหาพัสดุ
การซือ้ /การจ้ าง มี 6 วิธี
1. วิธีตกลงราคา เป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
2. วิธีสอบราคา เป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท
3. วิธีประกวดราคา เป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
4. วิธีพิเศษ เป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท และมี
ลักษณะความจาเป็ นกรณีหนึง่ กรณีใดตามระเบียบพัสดุ ข้ อ 23 – ข้ อ 24
5. วิธีกรณีพิเศษ เป็ นการซื ้อหรื อการจ้ างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ มีฐานะเป็ นราชการ
บริหารราชการท้ องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อเป็ นผู้ผลิตพัสดุหรื อทางานจ้ างนันเอง
้
และ
นายกรัฐมนตรี อนุมตั ใิ ห้ ซื ้อหรื อจ้ าง หรื อมีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ ซื ้อหรื อจ้ าง
6. วิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ เป็ นการซื ้อหรื อจ้ างแต่ไม่รวมถึงการจ้ างที่ปรึ กษา การจ้ าง
ออกแบบและควบคุมงาน การซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ ที่สามารถทาได้ ตาม
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ระเบียบอื่น โดยกาหนดให้ ผ้ เู สนอราคาได้ เสนอราคาแข่งขันกันเองด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กาหนดโดยไม่เปิ ดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid
Auction) ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ สองล้ านบาทขึ ้นไป
ข้ อควรระวัง
สาหรับการซื ้อหรื อการจ้ างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ซึง่
ขึ ้นอยู่กบั จานวนเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ างในครัง้ นันว่
้ าสมควรจะใช้ วิธีการซื ้อหรื อจ้ างในวิธีใด มี
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาด้ วย คือ
1. การซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ หมายถึงการซื ้อหรื อการจ้ างที่มีลกั ษณะพัสดุประเภท
เดียวกัน มีความต้ องการในการใช้ ในระยะเวลาเดียวกันและควรจัดหาในคราวเดียวกัน
2. วงเงินที่ใช้ ในการพิจารณากาหนดวิธีการซื ้อหรื อการจ้ าง ให้ ถือวงเงินงบประมาณที่
จะซื ้อหรื อจ้ างในครัง้ นันทั
้ งหมด
้
ถ้ าไม่มีวงเงินเงินประมาณให้ ใช้ วงเงินที่ประมาณว่าจะซื ้อหรื อจ้ างใน
ครัง้ นัน้ และหากได้ ดาเนินการซื ้อหรื อจ้ างไปแล้ ว ปรากฏว่าจานวนเงินที่จะต้ องซื ้อหรื อจ้ างจริง ๆ
เปลี่ยนแปลงไปมากหรื อน้ อยกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ในวิธีการซื ้อหรื อจ้ างนัน้ ก็ให้ ดาเนินการต่อไปได้
โดยไม่กระทบกระเทือน ถึงวิธีการซื ้อหรื อจ้ าง ซึง่ ได้ ดาเนินการมาแล้ วแต่ประการใด
3. ในการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา ระเบียบข้ อ 22 วรรคแรก ได้ มี
ข้ อกาหนด ถ้ าผู้สงั่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ างเห็นสมควรจะสัง่ ให้ กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้ สาหรับวงเงินที่สงู กว่าก็
ได้ ตัวอย่างเช่น การซื ้อครุภณ
ั ฑ์รายการหนึง่ มีวงเงินงบประมาณ 99,000 บาท ซึง่ ปกติจะต้ อง
ดาเนินการจัดซื ้อโดยวิธีตกลาราคา เช่นนี ้ผู้สงั่ ซื ้อสามารถพิจารณาให้ ดาเนินการโดยวิธีสอบราคาก็ได้
4. การแบ่งซื ้อแบ่งจ้ าง ตามระเบียนฯข้ อ 22 วรรคสอง กาหนดว่าการแบ่งซื ้อหรื อแบ่ง
จ้ างโดยลดวงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ างครัง้ เดียวกันเพื่อให้ วงเงินต่ากว่าที่กาหนดในวิธีใดวิธีหนึง่ หรื อ
เพื่อให้ อานาจสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
องค์ประกอบความผิดของการแบ่งซื ้อหรื อแบ่งจ้ าง
1. มีการแบ่งซื ้อแบ่งจ้ างจากที่ควรจะดาเนินการในครัง้ เดียวกันออกเป็ น 2 ครัง้ ขึ ้นไป
2. วิธีการซื ้อหรื อวิธีการจ้ างเปลี่ยนไป เช่น จากวิธีสอบราคาเปลี่ยนเป็ นวิธีตกลงราคา
ข้ อพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื ้อหรื อแบ่งจ้ าง
1. เจตนาของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู าเนินการ
2. ความถี่/ห่างของการซื ้อหรื อการจ้ าง
3. การซื ้อหรื อการจ้ างจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างรายเดียวกัน ในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน
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การจัดซือ้ /การจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา
การซื ้อการจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ได้ แก่ การซื ้อหรื อการจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน
100,000 บาท มี 2 กรณี คือ กรณีดาเนินการตามปกติ กับกรณีจาเป็ นและเร่งด่วนที่เกิดขึ ้น
โดยไม่คาดหมายไว้ ก่อน และไม่อาจดาเนินการาตามปกติได้ ทนั ที
กรณีดาเนินการตามปกติ มีขนตอนด
ั้
าเนินการดังนี ้
1. การเตรี ยมการ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจะต้ องตรวจสอบและเตรี ยมการดังนี ้
(1) กรณีเป็ นเงินงบประมาณ เมื่อได้ รับแจ้ งจัดสรรให้ เร่งดาเนินการจัดซื ้อ/
จ้ างตามระเบียบฯ ทันที และในกรณีเป็ นวัสดุหรื อครุภณ
ั ฑ์ที่กาหนดรายการให้ ซื ้อเป็ นการเฉพาะ ให้
จัดซื ้อให้ ตรงตามที่ได้ รับการจัดสรร กรณีเงินงบประมาณที่ยงั ไม่ได้ รับอนุมตั เิ งินประจางวดให้
ดาเนินการโดยไม่ผกู พันงบประมาณไว้ ก่อน และให้ พร้ อมที่จะก่อหนี ้ผูกพันได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับอนุมตั ิ
ทางการเงิน โดยจะลงนามในใบสัง่ ซื ้อหรื อสัญญาซื ้อขายต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ทิ างการเงินแล้ ว
ข้ อควรระวัง การซื ้อ/จ้ างด้ วยเงินงบประมาณประเภทใดให้ เป็ นไปตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กาหนดไว้ (ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548
(2) กรณีเป็ นเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินรายได้ สถานศึกษา
ให้ ดาเนินการจัดซื ้อ/จ้ างตามแผนการใช้ จา่ ยเงิน หรื อแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของโรงเรี ยน โดยศึกษา
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ องของเงินดังกล่าว
(3) ตรวจสอบคุณสมบัตลิ กั ษณะเฉพาะ และราคามาตรฐานของวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ที่
จะซื ้อ (ถ้ ามี) ซึง่ จะต้ องระบุในขันตอนรายงานขอซื
้
้อ หรื อจัดเตรี ยมรูปแบบรายการและ/หรื อ
รายละเอียดที่จะจ้ างให้ พร้ อมที่จะดาเนินการ
(4) จัดหารายชื่อ ที่อยูข่ องบริษัท ร้ านค้ า หรื อแหล่งที่มีอาชีพขายวัสดุหรื อ
ครุภณ
ั ฑ์ที่โรงเรี ยนจะซื ้อ/จ้ าง
2. การดาเนินงาน เมื่อตรวจสอบและเตรี ยมการตามข้ อ 1 แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จัดทารายงานขอซื ้อ/จ้ าง พร้ อมทังเสนอแต่
้
งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างเสนอต่อหัวหน้ าสถานศึกษาผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ให้ ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยปกติให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการตังแต่
้
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ระดับ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป ในกรณีจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่
มิใช่ข้าราชการร่วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้ โดยควรแต่งตังผู
้ ้ ชานาญการหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุที่จะจัดซื ้อ/จ้ างเข้ าร่วมเป็ นกรรมการด้ วย
ในกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะตังข้
้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจาเพียงคน
เดียวเป็ นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (ผู้ตรวจรับพัสดุต้องไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ หรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่
เป็ นผู้จดั ซื ้อ/จ้ างครัง้ นัน)
้
3. เมื่อหัวหน้ าสถานศึกษาเห็นชอบรายงานขอซื ้อ/จ้ าง ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาเนินการดังนี ้
(1) ติดต่อตกลงราคากับผู้ที่จะขาย/ผู้รับจ้ าง ภายในวงเงินทีได้ รับความเห็นชอบ
ตามรายงานขอซื ้อ/จ้ าง และ
(2) รายงานหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เพื่อพิจารณาสัง่ ซื ้อ/จ้ าง และ
(3) หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ และผู้ขาย/ผู้รับจ้ างลงนามในใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง หรื อ
สัญญาจ้ าง 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง 1 ฉบับ
การซื ้อ/จ้ างซึง่ มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องจัดทาสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง
หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างก็ได้
(4) แจ้ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้ างและผู้ควบคุม
งาน รับทราบคาสัง่ และหน้ าที่ตามระเบียบฯ
4. เมื่อครบกาหนดวันส่งมอบตามสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ างหรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ าง
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้ างยังไม่สง่ มอบพัสดุให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอหัวหน้ าสถานศึกษาดาเนินการดังนี ้
4.1 ทาหนังสือแจ้ งการเรี ยกค่าปรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ขู ายลงนามรับทราบ
หรื อแจ้ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
4.2 หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้ อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุตามสัญญาซื ้อขาย/
สัญญาจ้ าง หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ าง ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรายงานหัวหน้ าสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
ดาเนินการดังนี ้
(1) บอกเลิกสัญญา หรื อ
(2) ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หากผู้ขาย/ผู้รับจ้ างยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่
ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
กรณีหวั หน้ าสถานศึกษาพิจารณาแล้ วมีเหตุเชื่อได้ วา่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้ างไม่สามารถ
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ส่งมอบสิ่งของ/มอบงานตามสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างได้ ให้ หวั หน้ า
สถานศึกษาบอกเลิกสัญญาโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง ลงนามรับทราบโดยตรง
หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงานตามสายงานถึงหัวหน้ าส่วนราชการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการเสนอให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานต่อไป
4.3 เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบพัสดุ/มอบงานจ้ างภายหลังเวลาที่กาหนด และได้
ตรวจรับมอบงานถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ างแล้ ว ให้
โรงเรี ยนแจ้ งสงวนสิทธิการเรี ยกค่าปรับเป็ นลายอักษรด้ วย ส่วนวิธีการแจ้ งให้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการ
แจ้ งการเรี ยกค่าปรับ
5. การตรวจรับพัสดุ หรื องานจ้ าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อผู้ตรวจรับพัสดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้ างหรื อตรวจการจ้ าง แล้ วแต่กรณี จะต้ องศึกษาสัญญาซื ้อขาย/สัญญา
จ้ าง หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ใบสัง่ จ้ าง หรื อรายการที่ได้ รับความเห็นชอบให้ ซื ้อ/จ้ างอย่างละเอียด เมื่อผู้ขาย/
ผู้รับจ้ างแจ้ งกาหนดวันส่งมอบพัสดุ (หรื อนาพัสดุมาส่ง) โรงเรี ยนลงทะเบียนรับตามระเบียบงาน
สารบรรณ และให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ตรวจรับหรื อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ /กรรมการตรวจ
ตรวจการจ้ าง นัดวัน เวลา กรรมการไปตรวจรับ
6. เมื่อได้ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้ างเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุลงบัญชีวสั ดุ
หรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ หรื อทะเบียนทรัพย์สิน หรื อขอขึ ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้ าง แล้ วแต่กรณี และเมื่อ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจ่ายพัสดุที่มีการประกันความชารุดบกพร่องให้ แจ้ งให้ ผ้ มู ีหน้ าที่รับผิดชอบดูแล
บารุงรักษาพัสดุนนทราบก
ั้
าหนดระยะเวลาการประกันความชารุดบกพร่องตามสัญญาทุกครัง้
7. เมื่อการส่งมอบพัสดุ/มอบงานจ้ าง เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และพัสดุนนอยู
ั ้ ใ่ นระหว่าง
การรับประกันความชารุดบกพร่องหากเกิดการชารุดบกพร่องขึ ้นระหว่างประกันตามที่กาหนดใน
สัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง (กรณีทาสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง) ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ดแู ลบารุงรักษาพัสดุ
แจ้ งเจ้ าหน้ าที่พสั ดุเพื่อรายงานเสนอหัวหน้ าสถานศึกษาแจ้ งให้ ผ้ ขู ายดาเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
ในกรณีที่แจ้ งให้ มาดาเนินการแล้ ว ผู้ขายไม่มาทาการซ่อมแซมแก้ ไขตามสัญญาซื ้อขาย/สัญญาจ้ าง
ภายในกาหนดเวลาให้ โรงเรี ยนรายงานหัวหน้ าส่วนราชการตามสายการบังคับบัญชาต่อไป
เมื่อครบกาหนดข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว หากพัสดุดงั กล่าวไม่เกิดการชารุดบกพร่อง
หรื อมีความชารุดบกพร่องเกิดขึ ้น แต่รับการซ่อมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คืนหลักประกันสัญญาแก่
ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง ได้
การตรวจความชารุ ดบกพร่องของพัสดุที่อยูใ่ นระหว่างการรับประกัน ก่อนการคืน
หลักประกันให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
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(1) ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลพัสดุดงั กล่าวในข้ อ 6 ทาการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องของพัสดุ ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการประกันความชารุดบกพร่องภายในระยะเวลาดังนี ้
- ภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน
6 เดือน หรื อ
- ภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตังแต่
้
6 เดือนขึ ้นไป
(2) เมื่อตรวจสอบแล้ วให้ รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่พสั ดุเพื่อรายงานหัวหน้ าสถานศึกษาทราบ
(3) หากผลการตรวจสอบปรากฏ ว่ามีความชารุดบกพร่องให้ หวั หน้ าสถานศึกษารี บ
ดาเนินการดังนี ้
- แจ้ งให้ ผ้ ขู ายมาดาเนินการแก้ ไขหรื อซ่อมแซมก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาของการ
ประกันความชารุดบกพร่อง และ
- แจ้ งให้ ผ้ คู ้าประกัน (ถ้ ามี) ทราบด้ วย
ในการแจ้ งผู้ขายและผู้ค ้าประกัน (ถ้ ามี) ดังกล่าวข้ างต้ น ถ้ าไม่สามารถแจ้ งโดยตรง
ให้ แจ้ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
การซื ้อกรณีจาเป็ นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ข้ อ 39 วรรค 2
ขันตอนการด
้
าเนินงาน
1. การซื ้อ/จ้ างโดยวิธีตกลงราคากรณีจาเป็ น และเร่งด่วนที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ ก่อน และไม่อาจดาเนินตามปกติได้ ทนั กล่าวคือ ไม่สามารทารายงานขอซื ้อเสนอต่อ
หัวหน้ าสถานศึกษาตามปกติก่อนได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ หรื อผู้อื่นที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุหรื อ
จาเป็ นต้ องจ้ างนัน้ ดาเนินการจัดซื ้อพัสดุ/จ้ างไปก่อน แล้ วรี บรายงานขอความเห็นชอบต่อหน้ า
สถานศึกษา พร้ อมแนบใบเสร็จรับเงิน (กรณีทดรองจ่ายไปก่อน) หรื อใบส่งของไปด้ วย
2. เมื่อหัวหน้ าสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ ถือว่ารายงานที่ได้ รับความ
เห็นชอบดังกล่าวเป็ นหลักฐานตรวจรับและใช้ เป็ นหลักฐานเบิกจ่ายต่อไป โดยไม่ต้องมีการตรวจรับ
จากคณะกรรมการหรื อผู้ตรวจรับอีก
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การควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการลงบัญชีวสั ดุที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปัจจุบนั ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์
2. วัสดุคงเหลือตามบัญชีมีอยูจ่ ริง อย่างครบถ้ วน
3. การควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ เหมาะสม
4. การใช้ วสั ดุเป็ นไปอย่างคุมค่า
ความถูกต้ องในการลงบัญชีวัสดุ
1. แบบบัญชีวสั ดุ ใช้ ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
2. การลงบัญชีวสั ดุ มีการแยกเป็ นชนิด และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็ นระบบ ง่ายและ
สะดวกต่อการค้ นหา
3. ความถูกต้ องตรงกันระหว่างลายละเอียดที่ลงรับในบัญชีวสั ดุ กับรายละเอียดใน
หลักฐานการรับพัสดุ
3.1 หลักฐานการรับพัสดุ ได้ แก่
1) ใบตรวจรับพัสดุ
2) หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ เช่น หนังสือแจ้ งความจานงของผู้บริจาค และหรื อ
บันทึกเห็นชอบของหัวหน้ าสถานศึกษา
3) หลักฐานการแสดงการรับวัสดุจากหน่วยงานอื่นมอบหมายให้
4. ความถูกต้ องตรงกันระหว่างรายละเอียดที่ลงจ่ายในบัญชีวสั ดุ กับรายละเอียดใน
หลักฐานการจ่ายพัสดุ
4.1 หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้ แก่ ใบเบิกพัสดุ
4.2 การอ้ างอิงหลักฐานการรับ-จ่าย ให้ สาคัญเป็ นปี งบประมาณ
5. ความถูกต้ องตรงกันระหว่างหลักฐานการจ่ายเงินกับบัญชีวสั ดุ
วัสดุคงเหลือ
1. วัสดุคงเหลือกับบัญชีวสั ดุถกู ต้ องตรงกัน
2. วัสดุมีสภาพดี
3. วัสดุเสื่อมคุณภาพหรื อไม่
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สถานที่และวิธีการเก็บรักษาวัสดุ
1. สถานที่จดั เก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัย
2. การจัดเก็บวัสดุเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเบิกจ่าย
ความคุมค่ าของการใช้ วัสดุ
1. ประเภท ชนิด และจานวนวัสดุที่จดั ซื ้อ เหมาะสมกับความจาเป็ นในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
2. ไม่จดั ซื ้อวัสดุเกินความจาเป็ น
3. มีมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการใช้ วสั ดุได้ อย่างประหยัด เช่น มีการกาหนดให้ ใช้
กระดาษสองหน้ าเป็ นต้ น
การควบคุมครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูความมีอยูจ่ ริงของครุภณ
ั ฑ์ที่สถานศึกษาได้ รับ และบันทึกควบคุมไว้ ครบถ้ วน
ตรงกัน
2. วิธีการควบคุมครุภณ
ั ฑ์ของสถานศึกษา มีความถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปัจจุบนั
ตามที่ระเบียบราชการกาหนด
3. เพื่อดูความคุ้มค่าของการใช้ ประโยชน์ครุภณ
ั ฑ์
ความมีอยู่จริงของครุ ภัณฑ์ ท่ สี ถานศึกษาได้ รับและบันทึกควบคุมไว้ ครบถ้ วนตรงกัน
1. จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ และทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้ องเป็ นปัจจุบนั
2. มีการใช้ รหัสประจาตัวครุภณ
ั ฑ์
3. สภาพการใช้ งานเป็ นอย่างไร
4 มีการใช้ งานอยูท่ ี่ใด หรื ออยูใ่ นความรับผิดชอบดูแลของผู้ใด ตรงกับที่บนั ทึกไว้ ใน
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์หรื อทะเบียนคุมทรัพย์สินหรื อไม่
วิธีควบคุมครุ ภัณฑ์
การควบคุมครุภณ
ั ฑ์ เป็ นไปตามระเบียบราชการกาหนดได้ แก่ ระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรี วา่ การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และหลักการตีราคาทรัพย์สินของ
กรมบัญชีกลาง
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1. มีการจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์และหรื อทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้
1.1 ครุภณ
ั ฑ์ได้ มาก่อนปี งบประมาณ 2547 ต้ องจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และทะเบียนคุม
ทรัพย์สินตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้ าง ซึง่ กรมบัญชีกลางได้ กาหนดตามหนังสือด่วนที่สดุ กค
0528.2 /33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่ อง การตีราคาทรัพย์สิน และตาม
หนังสือด่วน ที่ กค 0410.3 / 340 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เรื่ องปรับเปลี่ยนระบบ
บัญชีสว่ นราชการ
1.2 ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ รับตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้ นไป ให้ จดั ทาเฉพาะ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 338 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2546
2. ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปัจจุบนั ของข้ อมูลที่บนั ทึกในทะเบียน
2.1 มีการบันทึกข้ อมูลครบถ้ วนตามแบบทะเบียนครุภณ
ั ฑ์และหรื อทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
2.2 ความถูกต้ องตรงกันของจานวนและรายละเอียด เช่น
1) หลักการตรวจรับพัสดุ ( กรณีที่เป็ นการจัดซื ้อจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ)
2) หลักฐานการรับบริ จาค
3) หลักฐานการรับมอบครุภณ
ั ฑ์ที่หน่วยอื่นจัดส่งมาให้
2.3 มีการให้ รหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ไว้ ในทะเบียน
2.4 มีการตีราคาค่าเสื่อมราคา โดยใช้ หลักการดังนี ้
1) ครุภณ
ั ฑ์ที่เข้ าข่ายตีราคาทรัพย์สิน คัดแยกดังนี ้
(1) เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2540 - 2545 มีมลู ค่าที่ได้ มาตังแต่
้
30,000 บาทขึ ้นไป
(2) ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2547 เป็ นต้ นไป อายุการใช้ งาน
ครุภณ
ั ฑ์เป็ นไปตามตารางอายุการใช้ งานที่ สพฐ. กาหนด ตามหนังสือที่ ศธ. 04002/10517 ลง
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2547
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2.5 การคานวณคิดค่าเสื่อมราคาประจาปี ใช้ วิธีเส้ นตรง และมีการคานวณคิดค่า
เสื่อมราคาสะสมเป็ นครัง้ แรก นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ ครุภณ
ั ฑ์มาถึงวันที่รับโอนเป็ นทรัพย์ สินของ สพฐ.
(7 กรกฎาคม 2546)
2.6 บันทึกข้ อมูลการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์จากเอกสารการจัดจ้ าง ไว้ ด้านหลังของ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การใช้ ประโยชน์ และการเก็บรั กษาดูแลครุ ภัณฑ์
1. ครุภณ
ั ฑ์อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ และยังมีความจาเป็ นต้ องใช้
2. กรณีผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี ปรากฏว่ามีพสั ดุสญ
ู ไปชารุด เสื่อมสภาพ
หรื อไม่จาเป็ นต้ องใช้ ราชการต่อไป ให้ สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริงว่าเกิด
จากสาเหตุใด เว้ นแต่กรณีเห็นด้ วยอย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้ งาน
ปกติและหากผลการพิจารณาต้ องหาผู้รับผิดชอบด้ วย ให้ มีการดาเนินการเพื่อหาผู้รับผิดชอบ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และข้ อแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 156
3. ความคุ้มค่าในการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์กบั การใช้ ประโยชน์ในครุภณ
ั ฑ์ตอ่ ไป
4. มีการถือปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ งาน และการบารุงรักษาตามคูก่ ารใช้ งานของครุภณ
ั ฑ์
ประเภทนัน้ ๆ เช่น การใช้ และการบารุงรักษาเครื่ องปรับอากาศ และในกรณีที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์เกี่ยวการ
ใช้ พลังงานสิ ้นเปลือง และมีการปฏิบตั ิตาม มติ ครม. เรื่ อง การปรับปรุงแนวทางและมาตรการ
เกี่ยวกับการชาระหนี ้สาธารณูปโภค
5. สถานที่ตงใช้
ั ้ งานครุภณ
ั ฑ์มีความปลอดภัยและเหมาะสม เช่น สถานที่จดั ทาเป็ น
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เป็ นห้ องที่มีระบบป้องกันการสูญหาย เช่น หน้ าต่างมีเหล็กดัด
ประตูสามารถปิ ดล็อคได้ และสภาพแวดล้ อมเหมาะสม เป็ นไปตามหลักการของการใช้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
6. มีแนวปฏิบตั กิ ารใช้ งานอย่างถูกต้ อง เพื่อคงสภาพการพร้ อมใช้ งาน สอดคล้ องกับ
มาตรการประหยัดพลังงาน และใช้ งานอย่างคุ้มค่า โดย
6.1 มีการจัดทาคูม่ ือการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ นกั เรี ยนใช้ งานได้ อย่าง
ถูกต้ องตามขันตอน
้
และใช้ งานได้ อย่างประหยัดพลังงาน สอดคล้ องเป็ นไปตามมติ ครม. ที่กาหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
6.2 จัดทาตารางการใช้ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อดูความคุ้มค่าในการใช้ งาน
6.3 มีแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด เพื่ อมิให้ กระทบต่อการจัดการเรี ยน
การสอน เช่น มีโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรครูเข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
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ซ่อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้อยตนเอง หรื อมีแนวทางในการขอตามร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่น (วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ มหาวิทยาลัยราชมงคล) ในการ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ มีการกาหนดเงื่อนไขการสัง่ จ้ างผู้รับจ้ างจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทดแทน
ระหว่างการซ่อม เป็ นต้ น
การตีราคาและคิดค่ าเสื่อมราคาทรัพย์ สิน
หลักเกณฑ์ การตีราคาทรั พย์ สิน
ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง ครูภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ ที่อยู่ในครอบครอง
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทังที
้ ่มีกรรมสิทธิ์และไม่มี
กรรมสิทธิ์ ต้ องตีราคาตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ที่ดิน มี 2 ลักษณะ
1.1 ที่ดนิ ที่ซื ้อหรื อได้ มา และหน่วยงานในสังกัดมีกรรมสิทธิ์สามารถซื ้อ / ขาย
เองได้ ให้ ใช้ ราคาทุนที่ซื ้อหรื อได้ มาเป็ นเกณฑ์ในการตีราคา
1.2 ที่ดนิ ที่เป็ นราชพัสดุ การตีราคาให้ ใช้ ราคาประเมินตามเกณฑ์ของ
กรมธนารักษ์ ตามที่ปรากฏในรายการส่ง-รับ ที่ราชพัสดุขึ ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9) กรณีมีปัญหาการ
ประเมินราคาที่ดนิ ที่เป็ นราชพัสดุ ให้ ประสานงานกับกรมธนารักษ์ หรื อสานักงานธนารักษ์จงั หวัด
สรุป การตีราคาเกี่ยวกับที่ดนิ ของหน่วยงานในสังกัด ณ ขณะนี ้
- ที่ดิน ที่มีกรรมสิทธิ์ (ลักษณะ 1.1) ให้ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อหรื อได้ มาไว้ ก่อน
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้ างในคราวต่อไป โดยเก็บข้ อมูลไว้ ณ ส่วนราชการที่มี
กรรมสิทธิ์ ยังไม่ต้องรายงานมูลค่าสุทธิให้ ทราบแต่อย่างใด
- ที่ดิน ที่เป็ นราชพัสดุ (ลักษณะ 1.2) ไม่ต้องตีราคาเนื่องจากกระทรวงการคลัง
มอบให้ เป็ นภารกิจของกรมธนารักษ์
- ที่ดินลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากลักษณะ 1.1 และ 1.2 แต่หน่วยงานในสังกัด
ใช้ สาหรับดาเนินงานอยู่ ก็ไม่ต้องตีราคา เช่น ที่ดนิ ที่เป็ นเขตป่ าสงวน ที่ดนิ ที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ที่ดนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของวัด ฯลฯ
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง ที่หน่วยงานในสังกัดนามาใช้ ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานให้ ใช้ ราคาทุนที่ซื ้อหรื อได้ มาเป็ นเกณฑ์ในการตีราคา มี 2 ลักษณะ
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2.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่หน่วยงานในสังกัดมีกรรมสิทธิ์ หมายความว่า
อาคารและสิ่ง ปลูกสร้ าง ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ ประโยชน์อยู่และสามารถดาเนินการซื ้อ / ขาย เอง
ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ หรื อสานักงานธนารักษ์จงั หวัด แต่อย่างใด
2.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่หน่วยงานในสังกัดไม่มีกรรมสิทธิ์ หมายความว่า
อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ ประโยชน์อยู่ และได้ ขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกบั
กรมธนารักษ์ หรื อ สานักธนารักษ์จงั หวัดแล้ ว
สรุป การตีราคาเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้ างของหน่วยงานในสังกัด ณ ขณะนี ้
- อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่มีกรรมสิทธิ์ (ลักษณะ 2.1) ไม่ต้องดาเนินการ
เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดไม่มีรายการดังกล่าว
- อาคารและสิ่งปลูกสร้ างไม่มีกรรมสิทธิ์ (ลักษณะ 2.2) ต้ องดาเนินการตีราคา
ทังหมดที
้
่ยงั ใช้ ประโยชน์อยู่ ไม่วา่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างนันจะซื
้
้อหรื อได้ มาเมื่อใดและควรมีจานวน
ถูกต้ องครบถ้ วนตรงกับกรมธนารักษ์ หรื สานักงานธนารักษ์จงั หวัดด้ วย หากรายการใดที่ปลูกสร้ าง
เสร็จแล้ ว หรื อรายการใดที่ทาการ รื อ้ ย้ ายแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการตามพระราชบัญญัตทิ ี่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ต้ องดาเนินการให้ ถกู ต้ องด้ วย
3. ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่จะต้ องดาเนินการตีราคา
3.1 ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2547 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2546) เป็ นต้ นมา
3.2 ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มามีราคาทุนต่อหน่วย / ต่อชุด / ต่อกลุม่
ไม่ต่ากว่า 30,000 บาท
สรุป การตีราคาเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัด ณ ขณะนี ้
- ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มาตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2540 เป็ นต้ นมา
- ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มา มีราคาทุนต่อหน่วย ไม่ต่ากว่า 30,000
บาท เช่น โรงเรี ยนซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 35,000 บาท
- ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มา มีราคาทุนต่อชุด ไม่ต่ากว่า 30,000 บาท
เช่น โรงเรี ยนซื ้อชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย 1 ชุด เป็ นเงิน 53,200 บาท
- ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ซื ้อหรื อได้ มา มีราคาทุนต่อกลุ่ม ไม่ต่ากว่า 30,000 บาท
ซึง่ เป็ นการซื ้อหรื อได้ มาในคราวเดียวกัน เช่น
กรณีโรงเรี ยนซื ้อโต๊ ะเก้ าอี ้นักเรี ยน 100 ชุด ๆ ละ 750 บาท รวมเป็ นเงิน
75,000 บาท ต้ องนามาตีราคา
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กรณีโรงเรี ยนซื ้อโต๊ ะพร้ อมเก้ าอี ้นักเรี ยน 20 ชุด ๆ ละ 750 บาท รวมเป็ นเงิน
15,000 บาท ไม่ต้องนาตีราคา
วิธีการตีราคาทรัพย์ สิน
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกาหนดให้ สว่ นราชการตีราคาทรัพย์สินถาวรด้ วย
วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการเพื่อหามูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนัน้ ๆ

วิธีคานวณค่าเสือ่ มราคาที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกาหนดให้ สว่ น
ราชการใช้ เหมือนกัน คือ วิธีเส้ นตรง
วิธีการคานวณค่ าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้ นตรง
 ค่าเสื่อมราคาต่อปี

=

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

=

ราคาทุนของทรัพย์สิน
อายุการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเสื่อมราคาต่อปี x อายุการใช้ งานที่ผา่ นมาถึงวันที่
รับโอทรัพย์สิน

 มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน = ราคาทุนของทรัพย์สิน  ค่าเสื่อมราคาสะสม
เมื่อมีการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ให้ บนั ทึกไว้ ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ราคาทุนของทรัพย์ สิน หมายถึง ราคาทุนที่ซื ้อหรื อได้ มาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรื อเงินอื่น ๆ และรวมค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นเพื่ อทาให้
ทรัพย์สินนันมี
้ ความพร้ อมที่จะใช้ งานได้ เช่น ซื ้อเครื่ องปรับอากาศ 1 เครื่ องไม่รวมค่าติดตัง้
เป็ นเงิน 25,000 บาท เพิ่มค่าติดตัง้ 3,000 บาท รวมเป็ นราคาทุนของเครื่ องปรับอากาศทังสิ
้ ้น
28,000 บาท
อายุการใช้ งานอย่ างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินได้ สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ให้ ถือเกณฑ์
อายุการใช้ งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ตามตารางหน้ า 18 /19/20
ค่ าเสื่อมราคาทรัพย์ สิน หมายถึง การปันส่วนราคาทุนของทรัพย์สินถาวรให้ เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในแต่ละปี จนครบอายุการใช้ งานของทรัพย์สินที่ได้ กาหนด
 ทรัพย์สินที่ซื ้อหรื อได้ มา หากทาการตรวจรับของระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ของเดือน
ให้ เริ่มคานวณค่าเสื่อมราคาตังแต่
้ เดือนที่ทาการตรวจรับของโดยคิดเต็มเดือน เช่น

109

วันที่ 1 มกราคม 2544 โรงเรี ยนซื ้อเครื่ องปรับอากาศ 1 เครื่ อง ตรวจรับของเรี ยบร้ อยวันที่ 10
มกราคม 2544 การคานวณค่าเสื่อมราคาจะเริ่มคานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2544 เป็ นต้ นมา
 ทรัพย์สินที่ซื ้อหรื อได้ มา หากทาการตรวจรับระหว่างวันที่ 16 – 28/29/30/31 ของ
เดือน ให้ เริ่มคานวณค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป เช่น วันที่ 1 มกราคม 2544 โรงเรี ยนซื ้อ
เครื่ องปรับอากาศ 1 เครื่ อง ตรวจรับของเรี ยบร้ อยวันที่ 16 มกราคม 2544 การคานวณค่าเสื่อม
ราคาจะเริ่มคานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็ นต้ นมา
มูลค่ าสุทธิของทรัพย์ สิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพย์สิน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
 มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน เมื่อครบกาหนดอายุการใช้ งาน (ปี สดุ ท้ าย) จะมีมลู ค่า
สุทธิ = 0 หากยังใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้ อีก หรื อยังไม่ได้ ทาการจาหน่ายตามระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ คงมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนัน้ = 1 บาท
ราคายุตธิ รรม หมายถึง ราคาของทรัพย์สินที่สามารถซื ้อขายได้ ในท้ องถิ่น
การตีราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง ครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ให้ ตีราคาตามราคาทุนที่ซื ้อหรื อได้ มาและคานวณค่าเสื่อมราคาวด้ วยวิธีเส้ นตรง ตาม
จานวนอายุการใช้ งานที่กาหนดตามตารางหน้ า 18/18/20 ทังนี
้ ้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างรายการใด
ที่ไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะค้ นหาราคาทุนเพื่อตีราคาได้ ให้ คานวณหามูลค่าอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างด้ วย
วิธีการหาพื ้นที่ใช้ ประโยชน์แล้ วคูณด้ วยราคาค่ าก่ อสร้ างต่ อตารางเมตร ตามบัญชีหมายเลข 18
บัญชี ก ของกรมธนารักษ์ เมื่อได้ ราคาอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างแล้ ว ให้ คานวณค่าเสื่อมราคาด้ วยวิธี
เส้ นตรง เพื่อหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อบันทึกควบคุม
การบันทึกควบคุมไม่วา่ อาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างจะได้ มาปี ใดและมีมลู ค่าสุทธิเท่าใด
ทุกรายการจะต้ องบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และต้ องรายงานมูลค่าสุทธิให้
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางทราบทุกรายการ
อาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างรายการใดที่หมดอายุการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว แต่
ได้ รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมจนสามารถใช้ งานต่อไปได้ อีก ***ให้ ถือจานวนเงินที่
ปรั บปรุ งเพิ่มเป็ นราคาทุนของอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างนัน้ และให้ เพิ่มอายุการใช้ งานที่จะ
ใช้ ต่อไปเป็ นเกณฑ์ ในการตีราคา
 คาว่า “ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างจนสามารถใช้ งานต่อไปได้ อีก”
หมายถึงการปรับปรุงซ่อมแซมเสา คาน ตอม่อ โครงหลังคา ต่อเติมอาคารชันล่
้ างหรื อโครงสร้ างอื่นๆ
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สาหรับการซ่อมแซมทัว่ ไป เช่น ทาสี เปลี่ยนกระจกหน้ าต่าง – ประตู ฯลฯ ไม่ ถือเป็ นการปรับปรุง
ซ่ อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่จะเพิ่มราคาทุน แต่ ถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการดูแลรั กษา ณ
ขณะนี ้ยังไม่ต้องนาค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ มาเพิ่มเป็ นราคาทุนเพื่อคานวณหาค่าเสื่อมราคา
2. ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การตีราคาทรัพย์สินประเภทครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ เพื่อหาราคาสุทธิทางบัญชี เพื่อ
บันทึกควบคุมในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ าง ให้ ตีราคาเฉพาะครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ท่ ซี ือ้ หรื อได้ มา
ไม่ เกิน 5 ปี งบประมาณคือตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็ นต้ นมา โดย
ให้ คานวณค่าเสื่อมราคาด้ วยวิธีเส้ นตรง ซึง่ การคานวณค่าเสื่อมราคาจะดาเนินการได้ เมื่อทรัพย์สิน
นันมี
้ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ คือ วัน เดือน ปี ที่ได้ ทรัพย์สินนันมาและราคาทุ
้
นของทรัพย์สิน
โดยมีขนตอนในการตี
ั้
ราคาทรัพย์สิน ดังนี ้
1. กรณีครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีราคาทุนไม่ถึง 30,000 บาท หรื อหมดอายุการใช้ งาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนด ไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคาเพื่อหา
มูลค่าสุทธิแต่ให้ บนั ทึก รายระเอียดข้ อมูลของครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์นนในแบบทะเบี
ั้
ยนคุมทรัพย์สิน
แทนทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์เดิม (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
2. กรณีครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์มีราคาทุนเท่ากับหรื อสูงกว่า 30,000 บาท และยังมีอายุ
การใช้ งานเหลืออยู่ ให้ ดาเนินการคานวณค่าเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์นนั ้ ด้ วยวิธีเส้ นตรง
ตามสูตรหน้ า 13 เพื่อหามูลค่าสุทธิ และให้ บนั ทึกควบคุมไว้ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และพิจารณา
มูลค่าสุทธิที่ได้ แต่ละรายการว่ามีมลู ค่าเท่ากับหรื อสูงกว่า 30,000 บาท หรื อไม่
 หากมูลค่าสุทธิของครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์รายการใดเท่ากับหรื อสูงกว่า 30,000
บาท ต้ องบันทึกควบคุมครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์รายการดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และต้ องราย
งายมูลค่าสุทธิให้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางทราบ
หากมูลค่าสุทธิของครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์รายการใดต่ากว่า 30,000 บาท ต้ อง
บันทึกควบคุม ครุภณ
ั ฑ์หรื ออุปกรณ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกรายการ แต่ ไม่ ต้องรายงาน มูลค่า
สุทธิให้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางทราบ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ท่ ซี ือ้ หรือได้ มาก่ อนปี งบประมาณ 2547 (ก่ อน 1
ตุลาคม 2546) ไม่ ต้องนามาคานวณค่ าเสื่อมราคาเพื่อหามูลค่ าสุทธิ แต่ ต้องนามาบันทึก
ควบคุมในทะเบียนคุมทรั พย์ สินตามแบบที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกาหนดด้ วย
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3. ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์รายการใดที่ไม่สามารถหาราคาทุนได้ ให้ ส่วนราชการ แต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคาตามมูลค่ายุตธิ รรม โดยอาศัยอานาจตามคาสัง่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22 / 2546 เรื่ อง มอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ ณ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 เมื่อได้ มลู ค่าหรื อราคายุตริ รมแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิตาม ข้ อ 1 หรื อ 2 ต่อไป
4. ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่สญ
ู หาย (ไม่มีสิ่งของตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์/
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ให้ สว่ นราชการแต่งตังคณะกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นแก่ผ้ มู ี
อานาจเกี่ยวกับความรับผิดหรื อไม่ต้องรับผิดทางละเมิดของผู้รับผิดชอบดูแลและรักษาทรัพย์สิน
แล้ วจึงดาเนินการเรี ยกชดใช้ หรื อจาหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ตามควรแก่กรณีตอ่ ไป
ทะเบียนคุมทรั พย์ สิน
ทะเบียนคุมทรั พย์ สิน คือทะเบียนคุมทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
กาหนดให้ ใช้ แทนทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ตามระเบียนสานักนายกรัฐมนตรี ว่าดัวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยใช้ บนั ทึกควบคุมทรัพย์สินตามข้ อกาหนด ดังนี ้
 ประเภทอาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ทุกรายการที่ยงั ใช้ ประโยชน์อยู่
 ประเภทครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ ที่ซื ้อหรื อได้ มาทุกรายการที่ยงั ใช้ ประโยชน์อยู่
รวมทังรายการ
้
ที่ยงั ไม่ได้ มีการจาหน่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ด้ วย
วิธีการจักทาทะเบียนคุมทรัพย์ สิน
1. นาข้ อมูลที่บนั ทึกควบคุมไว้ ในทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์เดิม มากรอกในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
2. อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง ครุภณ
ั ฑ์ หรื ออุปกรณ์ ให้ บนั ทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
1 แผ่น ต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรื อ 1 ชุด หรื อ 1 กลุม่ ตัวอย่างเช่น
 โรงเรียนมีอาคาร 4 หลัง โรงเรี ยนต้ องบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
4 แผ่น ๆ ละ 1 หลัง หรื อ
 กรณีซือ้ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ครัง้ ละ 1 หน่ วย วันที่ 5 ตุลาคม 2546
โรงเรี ยนซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 35,000 บาท ตรวจรับของวันที่ 10 ตุลาคม
2546 โรงเรี ยนต้ องบันทึกควบคุม ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 แผ่น ต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน
2546 โรงเรี ยนซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมอีก 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 29,000 บาท ตรวจรับของเมื่อ
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 โรงเรี ยนก็บนั ทึกควบคุมในทะเบียนคมทรัพย์สินอีก 1 แผ่น รวม
โรงเรี ยนมีทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ 2 แผ่น
 กรณีซือ้ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ เป็ นชุด วันที่ 1 มกราคม 2547 โรงเรี ยนซื ้อชุด
อุปกรณ์วิชาพลานามัย 1 ชุด เป็ นเงิน 53,200 บาท ตรวจรับของวันที่ 15 มกราคม 2547
โรงเรี ยนต้ องบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1 แผ่น โดยระบุรายละเอียดว่าชุดอุปกรณ์
ดังกล่าว ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
 กรณีซือ้ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ เป็ นกลุ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 โรงเรี ยน
ซื ้อโต๊ ะพร้ อมเก้ าอี ้นักเรี ยน 100 ชุด ๆ ละ 750 บาท รวมเป็ นเงิน 75,000 บาท ตรวจรับของวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2547 โรงเรี ยนบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ต้องแยกบันทึกควบคุม 1
แผ่นต่อ 1 ชุด เพราะถือว่าเป็ นการจัดซื ้อโต๊ ะพร้ อมเก้ าอี ้ 100 ชุดในครัง้ เดียวกัน แต่ต้องระบุรหัส
ของโต๊ ะพร้ อมเก้ าอี ้ให้ ครบทัง้ 100 ชุด
3. วัน เดือน ปี ที่บนั ทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน คือ วัน เดือน ปี ที่ได้ รับทรัพย์สินซึง่
ได้ ทาการตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง หากมีข้อมูลไม่ครบถ้ วน สามารถประสานงานกับกรมธนารัษ์
หรื อสานักงานธนารักษ์จงั หวัดได้ เพื่อขอข้ อมูลจากทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 9) และควรมี
จานวนอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างครบถ้ วนตรงกันด้ วย
5. ระบุอายุการใช้ งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา ตามที่กาหนดในตารางหน้ า 18/19/20
6. คานวณค่าเสื่อมราคาประจาปี โดยวิธีเส้ นตรง
7. คานวณค่าเสื่อมราคาสะสม ตังแต่
้ วนั ที่ตรวจรับของจนถึงปัจจุบนั (30 กันยายน 2550)
8. คานวณมูลค่าสุทธิ
 กรณีทรัพย์สินครบกาหนดอายุการใช้ งาน (ปี สดุ ท้ าย)จะมีมลู ค่าสุทธิของทรัพย์สิน
= 0 บาท หากยังใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้ อีก หรื อยังไม่ได้ ทาการจาหน่ายตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ คงมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนันใน
้
ทะเบียนทุมทรัพย์สิน = 1 บาท เสมอ
9. อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง ครุภณ
ั ฑ์ หรื ออุปกรณ์ใด มีประวัตกิ ารซ่อมบารุงรักษา ให้ นา
ข้ อมูลมากรอกให้ ครบถ้ วนด้ วย
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1

ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2551 ข้ อ 13 (5)กาหนดให้ “ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง........”

2

เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในมีกรอบหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม เป็ นสากล
มีความน่าเชื่อถือ ในการเป็ นเครื่ องมือที่จะสนับสนุนให้ การดาเนินงานของส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่วางไว้

3

แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ
1. งานบริ การให้ ความเชื่อมัน่ (Assurance Service)
2. งานบริ การให้ คาปรึกษา (Consulting Services)

4

ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ คือ มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิงาน
ซึง่ กาหนดให้ มีรหัสตัวเลขกากับในแต่ละหัวข้ อของมาตรฐาน ดังนี ้
1. มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ (รหัสชุด ๑๐๐๐) จะกล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่ มตังแต่
้ รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐
เป็ นต้ นไป
2. มาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิงาน (รหัสชุด ๒๐๐๐) จะกล่าวถึงลักษณะงานด้ านตรวจสอบ
ภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนาไปใช้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ใ้ นการนามาตรฐานไปใช้ ในงานบริ การให้
ความเชื่อมัน่ จะแทนด้ วยอักษร A ต่อท้ ายจากเลขรหัสมาตรฐาน ส่วนงานบริ การให้
คาปรึกษาจะแทนด้ วยตัวอักษร C ต่อท้ ายจากเลขรหัสมาตรฐาน
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๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
ต้ องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในไว้ ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ สอดคล้ องกับคานิยามของการตรวจสอบภายในที่
กาหนดไว้ ในระเบียบ มาตรฐานและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยต้ องมีการ
ทบทวนกฎบัตรทุกปี และนาเสนอหัวหน้ าส่วนราชการให้ ความเห็นชอบ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ทั ้งนี ้ให้ มีการเผยแพร่กฎบัตรดังกล่าวให้ หน่วยงานภายในของ
ส่วนราชการทราบทัว่ กัน
๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในเป็ นงานบริการให้ ความเชื่อมั่นแก่ ส่วน
ราชการและบุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอกส่ วนราชการที่ต้องกาหนดไว้ ในกฎบัตร
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในเป็ นงานบริการให้ คาปรึกษาที่ต้องกาหนด
ไว้ ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
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๑๐๑๐ : การกาหนดคานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในไว้ ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน
๑๑๐๐ : ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรม
๑๑๑๐ : ความเป็ นอิสระภายในหน่ วยงาน
๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบตั ิงานตรวจสอบต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ใน
เรื่ องของการกาหนดขอบเขต การปฏิบตั ิงาน และการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ
๑๑๑๑ : การมีปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับหัวหน้ าส่ วนราชการ
๑๑๒๐ : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
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๑๑๓๐ : ข้ อจากัดของความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรม
๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้ าที่
รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจทาให้ สญ
ู เสียความเที่ยงธรรมได้
๑๑๓๐.A๒ : การให้ ความเชื่อมัน่ ในงานที่หวั หน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้ าที่ รั บ ผิด ชอบอยู่ นัน้ จะต้ อ งให้ มี ก ารควบคุม ดูแ ลจากหน่ วยงานอื่ น ภายในส่ว น
ราชการที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้ วยอีกชันหนึ
้ ง่
๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษาในงาน
ที่ตนเคยมีหน้ าที่รับผิดชอบมาก่อนด้ วยความเที่ยงธรรม
๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มีเหตุหรื อข้ อจากัดในอันที่จะทาให้ ผ้ ตู รวจสอบภายใน
ไม่สามารถบริ การให้ คาปรึกษาได้ อย่างอิสระหรื อเที่ยงธรรม ต้ องเปิ ดเผยเหตุหรื อ
ข้ อจากัดดังกล่าวให้ กบั ผู้รับบริ การทราบก่อนที่จะรับงานนัน้
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๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
๑๒๑๐ : ความเชี่ยวชาญ
๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องให้ คาแนะนาและความช่วยเหลือ
ทีมงาน
๑๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องมีความรู้เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของการเกิด
ทุจริต และให้ แนวทางในการบริ หารจัดการทุจริตของส่วนราชการ
๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ควบคุมพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังเทคนิ
้
ควิธีการตรวจสอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่ไ ม่จาเป็ นต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญเที ย บเท่า กับ ผู้ตรวจสอบตรวจสอบด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยตรง
๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องไม่รับงานบริการให้ คาปรึกษาหรือให้
คาแนะนาและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะในเรื่ องนันๆ
้
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๑๒๒๐ : ความระมัดระวังรอบคอบ
รอบคอบ

๑๒๒๐.A๑ : ต้ องปฏิบตั ิงานบริ การให้ ความเชื่อมัน่ ที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความระมัดระวัง

๑๒๒๐.A๒ : ต้ องพิจารณาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
อื่นๆ มาเป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงวิชาชีพ
๑๒๒๐.A๓ : ต้ องค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการดาเนินงานและการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการ ถึงแม้ ว่า
ผู้ตรวจสอบจะปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังอย่า งรอบคอบก็ ยังไม่สามารถรั บรองได้ ว่า
จะบ่งชี ้ถึงความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญได้ ทงหมด
ั้
๑๒๒๐.C๑ : ต้ องปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษาด้ วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ
โดยคานึงถึงสิง่ ต่าง ๆ
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๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่อง
๑๓๐๐ : การประกันและการปรั บปรุ งคุณภาพงาน
๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรั บปรุ งคุณภาพงาน
๑๓๑๑ : การประเมินผลจากภายใน
๑๓๑๒ : การประเมินผลจากภายนอก
๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรั บปรุ งคุณภาพงาน
๑๓๒๑ : การระบุข้อความ “ เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ”
๑๓๒๒ : การเปิ ดเผยการไม่ ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องบริ หารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล
เพื่ อให้ เกิด ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้ างคุณค่าเพิ่ม
ให้ กบั ส่วนราชการ
๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ
๒๐๑๐.A๑ : ต้ องจัดทาแผนการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ โดยใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยง และนาข้ อมูลข่าวสารของฝ่ ายบริหารมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้ วย
๒๐๑๐.A๒ : ต้ องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของหัวหน้ าส่วนราชการ
และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีตอ่ ความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้ อสรุปอื่น ๆ
๒๐๑๐.C๑ : ต้ องกาหนดงานบริ การให้ คาปรึกษาไว้ ในแผนการตรวจสอบด้ วย
12

๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัตแิ ผนการตรวจสอบ
๒๐๓๐ : การบริหารทรั พยากร
๒๐๔๐ : นโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิ าน
๒๐๕๐ : การประสานงาน
๒๐๖๐ : การรายงานต่ อหัวหน้ าส่ วนราชการ
๒๐๗๐ : การใช้ บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรั บผิดชอบของส่ วน
ราชการ

13

๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้ วย
๒๑๑๐ : การกากับดูแล
๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบตั ิงานตรวจสอบต้ องสามารถประเมินการออกแบบการ
น าไปสู่ก ารปฏิ บัติ และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรม งานหรื อ โครงการ รวมทัง้
วัตถุประสงค์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการสร้ างจริ ยธรรมของส่วนราชการ
๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบตั ิงานตรวจสอบต้ องสามารถประเมินว่า การกากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการได้ มีสว่ นสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ
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๒๑๒๐ : การบริหารความเสี่ยง
๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบตั ิงานต้ องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
การดาเนินงาน และระบบข้ อมูลสารสนเทศในเรื่ องต่าง ๆ
๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบตั ิงานต้ องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริตและวิธีการ
บริ หารความเสี่ยงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิบตั ิงานให้ คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้ อง
สามารถระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และระมัดระวังความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่มีนยั สาคัญที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย
๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบต้ องนาความรู้ในเรื่ องของความเสี่ยงที่ได้ จากการ
ปฏิบตั ิงานให้ คาปรึกษา มาใช้ ในการประเมินผลกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน
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๒๑๓๐ : การควบคุม
๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบตั ิงานต้ องประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุม เพื่อให้ การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถตอบสนองความเสี่ยงภายใต้ การกากับ
ดูแล การดาเนินงาน และระบบข้ อมูลสารสนเทศในเรื่ องต่าง ๆ
๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องนาความรู้ในเรื่ องของการควบคุมที่ได้ จาก
การบริ การให้ คาปรึกษา มาใช้ ในการประเมินผลการควบคุมของส่วนราชการ
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๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัตงิ าน
๒๒๐๑ : ข้ อพิจารณาในการวางแผน
๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่เป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิงาน สาหรับการให้ บริ การแก่
หน่ วยงานภายนอก ผู้ต รวจสอบภายในต้ อ งท าความเข้ าใจกับผู้รับบริ การ เกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่น ๆ ของผู้รับบริ การ รวมทัง้
ข้ อจากัดในการเผยแพร่ผลงาน และการเข้ าถึงเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การให้
ความเชื่อมัน่ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้ องทา
ความเข้ าใจกับผู้รับบริ การ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอื่น ๆ ของผู้รับบริ การ ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญต้ องมีการบันทึกเรื่ องที่ทาความ
เข้ าใจไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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๒๒๑๐ : การกาหนดวัตถุประสงค์
๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องประเมินความเสี่ยงเบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับผลการประเมินความเสี่ยง
๒๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ที่อาจจะเกิด
ข้ อผิดพลาด ข้ อบกพร่องการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
รวมทังความเสี
้
่ยงอื่น ๆ ที่มีนยั สาคัญ
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๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ ที่เพียงพอเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการประเมินระบบการควบคุม
ผู้ตรวจสอบภายในต้ องมั่นใจว่า ฝ่ ายบริ หารได้ กาหนดหลักเกณฑ์ การควบคุมที่เพียงพอใน
การบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการดาเนินงาน ในกรณีที่หลักเกณฑ์การควบคุมที่มี
อยูม่ ีความเพียงพอผู้ตรวจสอบภายในต้ องใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันนันในการประเมิ
้
นผลอย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาแล้ วว่า หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้ องร่ วมมือกับ
ฝ่ ายบริ หาร เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมก่อน
๒๒๑๐.C๑ : การปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบต้ องคานึงถึง
กระบวนการการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่ได้ มีการ
เห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริ การ
๒๒๑๐.C๒ : การปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา ต้ องสอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่า
เพิ่มยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของส่วนราชการ
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๒๒๒๐ : การกาหนดขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
๒๒๒๐.A๑ : ต้ องกาหนดให้ ค รอบคลุม ถึงระบบการทางานต่าง ๆ เอกสาร
หลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรั พย์สินต่าง ๆ รวมทัง้ ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของ
บุคคลอื่น ๆ
๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบตั ิงานบริ การให้ ความเชื่อมัน่ หากผู้รับบริ การ
ขอรับคาปรึกษาในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ผู้ตรวจสอบต้ องทาความเข้ าใจกับผู้รับบริ การเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
อื่น ๆ ของผู้รับบริ การ ทัง้ นี ้ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานบริ การให้ คาปรึ กษาแก่
ผู้รั บ บริ ก าร ผู้ต รวจสอบต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ในส่ว นที่
เกี่ยวข้ องกับงานบริ การให้ คาปรึกษา
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๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้ องมัน่ ใจ
ว่าได้ กาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงานไว้ เพียงพอที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ หากในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน ผู้ตรวจสอบมีข้อจากัดจนทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามขอบเขตที่กาหนด
ไว้ ผู้ตรวจสอบต้ องหารื อกับผู้รับบริ การถึงข้ อจากัดดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะ
ปฏิบตั ิงานต่อหรื อไม่
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบต้ อง
ระบุการควบคุมที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานและระมัดระวังประเด็น
ความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ
๒๒๓๐ : การจัดสรรทรั พยากร
๒๒๔๐ : แผนการปฏิบัตงิ าน
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๒๒๔๐.A๑ : ต้ องกาหนดวิธีการที่ใช้ ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และ
บันทึกข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ แผนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ต้ องได้ รับอนุมตั ิก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้ องดาเนินการ
ขออนุมตั ิโดยทันที
๒๒๔๐.C๑ : แผนการปฏิบัติงานบริ การให้ คาปรึ กษา อาจจะมีรูปแบบและ
เนื ้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้ รับมอบหมาย
๒๓๐๐ : การปฏิบัตงิ าน
๒๓๑๐ : การรวบรวมข้ อมูล
๒๓๒๐ : การวิเคราะห์ และประเมินผล
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๒๓๓๐ : การบันทึกข้ อมูล
๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลที่ได้ รับ
จากการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ บคุ คลภายนอกทราบต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้ าส่วนราชการและหรื อหลังจากมีการปรึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม
๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบต้ องกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลที่
ได้ จากการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ ข้ อมูลจะถูกเก็บอยูใ่ นสื่อรูปแบบใด ซึง่ ระยะเวลาการเก็บรักษาต้ อง
สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิของส่วนราชการและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง
๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบต้ องกาหนดนโยบายในการเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้
จากการปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา รวมทังการเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่าวให้ กบั บุคคลภายใน
และภายนอกส่วนราชการ ทั ้งนี ้ระยะเวลาเก็บรักษา ต้ องให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิของ
ส่วนราชการและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง
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๒๓๔๐ : การกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
๒๔๐๐ : การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
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๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ ในการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

๒๔๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้ องให้ ความเห็นและ/หรื อสรุ ปผลการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสมไว้ ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งความเห็นหรื อสรุ ปผลการตรวจสอบต้ อง
คานึงถึงความคาดหวังของผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนต้ องมีข้อมูลที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และเป็ นประโยชน์ ใ นการสนับสนุนความเห็ น หรื อ สรุ ปผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว
๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้ อตรวจพบที่ดีในการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยรับตรวจไว้ ในรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้ วย
๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ บคุ คลภายนอกส่วนราชการ
ทราบ ต้ องระบุข้อจากัดในการเผยแพร่และการนาผลการตรวจสอบไปใช้ ตอ่ ด้ วย
๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื ้อหาของการรายงานความคืบหน้ าและการรายงานผล
การปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและความต้ องการ
ของผู้รับบริ การ
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๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
๒๔๒๑ : ข้ อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
๒๔๓๐ : การระบุข้อความ “การปฏิบัตงิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน”
๒๔๓๑ : การเปิ ดเผยการปฏิบัตงิ านที่ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
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๒๔๔๐ : การเผยแพร่ ผลการปฏิบัตงิ าน
๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผล
การปฏิบตั ิงานให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องทราบ
๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ แก่บคุ คลภายนอกที่ไม่ได้ ระบุไว้
ในกฎหมายหรื อคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องของทางราชการ
๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผล
การปฏิบตั ิงานการให้ คาปรึกษาแก่ผ้ รู ับบริ การ
๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบตั ิงานบริ การให้ คาปรึกษา อาจมีการบ่งชี ้ประเด็น
เกี่ยวกับการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม หากเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ
ต่อส่วนราชการในภาพรวม ผู้ตรวจสอบภายในต้ องรายงานให้ กบั หัวหน้ าส่วนราชการทราบ

๒๔๕๐ : การให้ ความเห็นในภาพรวม
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๒๕๐๐ : การติดตามผล
๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบต้ องกาหนดกระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบว่าหัวหน้ าส่วนราชการได้ มีการสัง่ การให้ มีการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะที่ได้
นาเสนอในรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบหรื อไม่ และผลการปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร
หรื อหัวหน้ าส่วนราชการได้ ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้ องมีการติดตามการไม่ปฏิบตั ิตาม
ผลของงานให้ ค าปรึ ก ษาตามขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ มี ก ารเห็ น ชอบร่ ว มกั บ
ผู้รับบริ การ
๒๖๐๐ : การยอมรั บสภาพความเสี่ยงของฝ่ ายบริหาร
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