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หน่วยตรวจสอบภายใน  

ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

 

 



       การตรวจสอบรายงานเงนิคงเหลือของสถานศึกษา 

แนวทางการตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ย่อย 
ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกับทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้องและรายงานเงิน

คงเหลือประจำวัน 
วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกับทะเบียนคุมเงินที่เกี ่ยวข้อง และรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน ดังนี้ 
 1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันส้ินเดือน กระทบยอดเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ของวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยรวมยอดจะต้องเท่ากับยอด
คงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และกระทบยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณแต่ละประเภท ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ถูกต้อง ตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน 
 1.2 รายงานการรับ – จ่าย รายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษาเดิม) กระทบยอดตัวเลขใน
รายงานด้านรับและด้านจ่าย กับยอดรวม ณ วันสิ้นเดือนของช่อง “รับ” “จ่าย” ในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณประเภทรายได้สถานศึกษา 
 1.3 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ที่แสดงในใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันให้ถูกต้องตรงกัน 
กระดาษทำการ/แหล่งข้อมูล 

กระดาษทำการบันทึก (กระดาษหมายเลข 2) 
แหล่งข้อมูล 
 - รายงานการเงิน ประจำเดือน 
 - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
 - ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 - ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

 



ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ย่อย 
ตรวจสอบการจัดทำและจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำเดือนว่าจัดทำถูกต้อง ครบถ้วน และได้นำส่งตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด กล่าวคือ 
 การจัดส่งรายงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันส้ินเดือน ส่งภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 2) รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส่งภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 3) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่งอย่างช้าไม่เกินวันท่ี 31 ของปีงบประมาณถัดไป 
 การจัดส่งรายงานให้ส่วนราชการอื่น 
 1) รายงานการรับ – จ่ายรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษาเดิม) ส่งสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ิน
เดือน 
 2) รายงานการรับ – จ่ายรายได้สถานศึกษา งวด 6 เดือน ประจำเดือนมีนาคม และเดือน
กันยายนของทุกปี จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง 1 ชุด สำนักงบประมาณ 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ิน
เดือนนั้น ๆ  
กระดาษทำการ/แหล่งข้อมูล 
 กระดาษทำการบันทึก (กระดาษทำการหมายเลข 1) 
แหล่งข้อมูล 
 - รายงานประจำเดือน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดาษทำการท่ี 1 
สรุปข้อตรวจพบ 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม……………………………………………………. 
ประเด็นการตรวจสอบ............................................................................................................ 
หลักเกณฑ์............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ข้อเท็จจริง/สภาพปัญหา........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ผลกระทบ / ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้น................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
สาเหตุ.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 



กระดาษทำการหมายเลข 2 
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

โรงเรียน........................................................... 
อำเภอ......................................... 

 
วันท่ีตรวจนับ.....................................โดยเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันท่ี..................... 
1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน..................................................................บาท 
    เงินสดท่ีได้จากการตรวจนับ……………………………………………………………..บาท 
 

ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์ จำนวนเงิน 
ธนบัตร                  1,000  บาท .................................ฉบับ   
                                 500  บาท..................................ฉบับ   
                                 100  บาท..................................ฉบับ   
                                   50  บาท................................. ฉบับ   
                                   20  บาท..................................ฉบับ   
เหรียญกษาปณ์          10   บาท...............................  .เหรียญ   
                                    5  บาท.................................. เหรียญ   
                                   1  บาท..................................  เหรียญ   
                                 50 สตางค์...............................  เหรียญ   
  25 สตางค์................................ เหรียญ   
เอกสารเทียบเท่าเงินสด   
 เช็คธนาคาร.....................................(cashier  cheque)   
                ธนาณัติ............................................   
 อื่น ๆ ระบุ......................................   
                                                          จำนวนเงินสดท่ีตรวจนับ
ได้ท้ังส้ิน 

  

      
   
2.  เงินฝากธนาคารคงเหลือ  ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน...................................................บาท 
     เงินฝากธนาคารคงเหลือ  ตามสมุดเงินฝากธนาคาร/ยืนยันยอด.............................................. บาท        
 
3.  เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน......................................บาท 
     จำนวนเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ  ตามสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก 
     จำนวน...........................................บาท 
 
 



4.  ผลการเปรียบเทียบเงินคงเหลือ 
รายการ จำนวนเงินจาก

ทะเบียนคุม 
จำนวนเงินจาก

รายงานเงินคงเหลือ 
จำนวนเงินจากการ
ตรวจนับ/สมุดคู่ฝาก 

ผลต่าง 

เงินสด         
เงินฝากธนาคาร         
เงินฝากส่วนราชการ         

รวม         
สรุปผลจากการเปรียบเทียบ.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.  การเก็บรักษาเงิน 
     5.1  วงเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เก็บรักษาเป็นเงินสดสำรองจ่าย 
            ณ ท่ีทำการ..................................................บาท   มีจำนวนนักเรียน....................คน 
     5.2  ท่ีเก็บเงิน (.............)  ตู้นิรภัยขนาด..................กุญแจ.............ดอก  รหัส (......) มี (.......) ไม่มี 
    อื่น ๆ ระบ.ุ..................................................................................................................................... 
5.3  บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา..........................ฉบับ  จำนวน..............................................บาท 
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน (...........)  มี     คำส่ังท่ี.........................ลงวนัท่ี........................................... 
           (...........)  ไม่มี 
7.  ความเห็น....................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................... 
8.  คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้นำตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับท้ังหมดแล้ว  
ดังปรากฏตามรายการข้างต้น  และได้รับตัวเงินและเอกสารท่ีนำมาให้ตรวจนับท้ังหมดคืนครบถ้วน 
เรียบร้อยแล้ว  หากปรากฏในภายหลังว่ามีเงินอื่นท่ีสถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ  ซึ่งอาจเป็นปัญหา 
หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง  ข้าพเจ้าขอรับผิดในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ 
 
ลงช่ือ .........................................ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ.....................................หัวหน้าสถานศึกษา 
         (.........................................)               (.............................................) 
ตำแหน่ง..............................................             ตำแหน่ง………………………………………  
ลงช่ือ ........................................ ผู้ตรวจสอบ        ลงช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ 
         (.......................................)                  (........................................)  
ตำแหน่ง..........................................             ตำแหน่ง ......................



 


