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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมา
ในปัจจุบัน “เงินนอกงบประมำณ” มีบทบำทที่สำคัญในฐำนะที่เป็นกลไกสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ภำครัฐ เนื่องจำกมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ รับกำรผ่อนคลำยจำกกฎระเบียบของทำงรำชกำร
ตลอดจนเป็นกำรกระจำยอำนำจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำหรับเงินนอกงบประมำณของกองบัญชำกำรกองทัพไทยนั้น มีอยู่หลำกหลำย
บัญชี เช่น เงินรำยรับของสถำนศึกษำ เงินรำยรับสถำนพยำบำล เงินทุ นหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กองบั ญชำกำรกองทัพไทย เป็นต้น โดยกำรบริหำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณของ
แต่ละส่วนรำชกำรนั้น จะมีแนวทำงเป็นไปตำมกฎระเบียบหรือกำรดำเนินงำนบริหำรรำชกำรปกติทั่วไป จึงอำจ
มีควำมไม่เหมำะสม ไม่เป็นระบบและก่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงแท้จริง
งำนตรวจสอบภำยใน มีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้วยกำรสอบทำนกำรปฏิบัติให้กับส่วน
รำชกำรต่ำงๆ และ “กำรตรวจสอบเงินรำยรับของสถำนศึกษำ” เป็นหนึ่งในเงินนอกงบประมำณที่มีควำมสำคัญ
สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำร จึงได้ทำเป็นกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในเรื่อง “คู่มือกำรตรวจสอบเงินรำยรับ
ของสถำนศึ ก ษำ” ขึ้ น โดยรวบรวมองค์ ค วำมรู้ ระดั บ บุ ค คลจำกผู้ ต รวจสอบภำยในที่ มี ค วำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์ มำต่อยอดเผยแพร่เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรด้ำนงำนตรวจสอบภำยใน
สำมำรถท ำกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำน ำควำมรู้นี้ ไ ปใช้ ในกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงคู่มือที่เป็นมำตรฐำนกำรตรวจเงินรำยรับสถำนศึกษำของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
2. เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบเงินรำยรับของสถำนศึกษำให้กับนำยทหำรตรวจสอบภำยใน

1.3 ขอบเขต
เงินรำยรับของสถำนศึกษำเป็นเงินนอกงบประมำณที่ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย
เงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548 และระเบียบกองบัญชำกำรกองทัพไทยว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ
พ.ศ.2553
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1.4 แผนที่องค์ความรู้

1.5 คาจากัดความ
เงินรำยรับของสถำนศึกษำ หมำยถึง เป็นเงินนอกงบประมำณที่ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548 และระเบียบกองบัญชำกำรกองทัพไทยว่ำด้วยเงินรำยรับของ
สถำนศึกษำ พ.ศ.2553

เงินรายรับ หมำยถึง บรรดำรำยได้ที่สถำนศึกษำได้รับไว้เป็นกรรมสิ ทธิ์ เนื่องจำกกำรดำเนินงำนตำมอำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย เบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำลำศึกษำ และเบี้ยปรับที่เกิดจำกกำรผิดสัญญำซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้ ำงทำของที่ ดำเนิ น กำรโดยใช้เงิน นอกงบประมำณ รวมทั้งดอกผลที่ เกิดจำกเงินรำยรับ แต่ไม่รวมถึง
เงินงบประมำณรำยจ่ำยและเงินซึ่งมีผู้บริจำคให้โดยมีวัตถุประสงค์
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี ให้สถำนศึกษำจัดทำประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยประจำปี
เงินรำยรับของสถำนศึกษำของปีงบประมำณใหม่ เสนอ สำนักงำนปลัดบัญชีทหำร ภำยในเดือน มีนำคม ของทุกปี
เพื่อขออนุมัติ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
งบการเงิน หมำยถึง ให้ส่วนรำชกำรที่มีเงินรำยรับของสถำนศึกษำ จัดทำรำยงำนสถำนภำพเงินรำยรับของ
สถำนศึกษำ ทุกรอบ 4 เดือน ตำมปีงบประมำณให้ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดทรำบ ผ่ำน สำนักงำนปลัดบัญชีทหำร
ระยะเวลำบัญชีตำมปีงบประมำณ 1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน โดยปิดบัญชีและจัดทำงบกำรเงินปีละครั้ง
เมื่อปิดบัญชีประจำปีแล้ว ให้ส่วนรำชกำรที่มีเงินรำยรับของสถำนศึกษำส่งงบกำรเงินให้ สำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในทหำร ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน เพื่อตรวจสอบและรับรองงบกำรเงิน แล้วส่งให้ สำนักงำนปลัดบัญชีทหำร
ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม เพื่อส่งให้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินภำยใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ
เมื่อ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินแล้ว ให้ สำนักงำนปลัดบัญชีทหำร
ส่งงบกำรเงินดังกล่ ำวให้ กรมบั ญชีกลำง และส ำนักงบประมำณ ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรองงบกำรเงิน

การตรวจเงินและบัญชี หมำยถึง ให้ สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำร ตั้งกรรมกำรตรวจเงินและบัญชีของ
ส่วนรำชกำรที่มีเงินรำยรับของสถำนศึกษำ รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เป็น ไปตำมระเบียบกองบัญชำกำร
กองทั พ ไทยว่ ำด้ วยเงิ น รำยรั บ ของสถำนศึ กษำ พ.ศ.2553 และระเบี ยบแบบแผนของทำงรำชกำร ตำมงวด
ระยะเวลำบัญชีที่ทำกำรตรวจสอบภำยในประจำปีของส่วนรำชกำรนั้น

รายงานการรับและการจ่ายเงิน หมำยถึง เงินรำยรับของสถำนศึกษำ เป็นเงินนอกงบประมำณที่ต้องจัดทำ
รำยงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี ตำมพระรำชบัญญัติของรั ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 มำตรำ
170 โดยกำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ รำยงำนกำรรับและกำรจ่ำยเงินที่ไม่ต้องนำส่งคลัง เป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
เสนอ คณะรัฐมนตรี ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนดภำยใน 60 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ
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บทที่ 2 แนวทางการตรวจสอบเงินรายรับของสถานศึกษา
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1.1 โครงสร้างการจัดส่วนราชการ
สตน.ทหำร มีโครงสร้ำงกำรจัดส่วนรำชกำร ดังนี้

สตน.ทหำร
กองวิชำกำรและระบบงำน

แผนกธุรกำร

กองตรวจสอบภำยในที่ ๑

กองตรวจสอบภำยในที่ ๒

กองตรวจสอบภำยในที่ ๓

กองตรวจสอบพิเศษ

รูปที่ 2-1 โครงสร้ำงกำรจัดส่วนรำชกำร สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย

2.2 บทบาทความรับผิดชอบ
บทบำทควำมรับผิดชอบของ สตน.ทหำร ได้แก่
2.2.1 พิจำรณำเสนอควำมเห็ นเกี่ยวกับนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแล และ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน ของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
2.2.2 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ และกำรพัสดุ ของ
หน่วยต่ำงๆในกองบัญชำกำรกองทัพไทย ให้เป็นไปตำมระเบียบแบแผนของทำงรำชกำร
2.2.3 ดำเนิ น กำรตรวจสอบและประเมินค่ำประสิ ทธิผ ลในกำรควบคุมและกำรใช้ท รัพ ยำกรซึ่งได้แก่
งบประมำณ เงิน คน ทรัพย์สิน สิ่งอุปกรณ์ และวิธีดำเนินงำนของหน่วยต่ำงๆในกองบัญชำกำรกองทัพไทย
ในทัศนะของกำรตรวจสอบภำยใน
2.2.4 ดำเนินกำรตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบกำรดำเนินงำน งำน/โครงกำร และตรวจสอบภำยในอื่นๆ
ตำมนโยบำย หรือ คำสั่งของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
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2.2.5 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรควบคุมงบประมำณเฉพำะกำรเบิกจ่ำยและกำรรำยงำนสถำนภำพกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ ตลอดจนกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณของหน่วยในกองบัญชำกำรกองทัพไทย
2.2.6 ดำเนิน กำรพัฒ นำกำหนดหลั กนิยม วิธีปฏิบัติ จัดทำตำรำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งวิธีกำรตรวจสอบภำยในของกองบัญชำกำรกองทัพไทย
2.2.7 จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.8 เสนอแนะและให้ ค ำปรึก ษำแก่ผู้ บังคับ บัญ ชำ และกรมฝ่ ำยเสนำธิกำรร่ว มของกองบัญ ชำกำร
กองทัพไทยเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
2.2.9 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรสตน.ทหำร แบ่งส่วน
รำชกำรออกเป็น
แผนกธุรการ
มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรธุรกำร กำรสำรบรรณ กำรำลังพล กำรส่งกำลัง และบริกำร
กองวิชาการและระบบงาน
มีหน้ำที่เสนอนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแลและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน ด ำเนิ น กำรตรวจสอบวิเครำะห์ และประเมิ น ค่ ำผลกำรตรวจสอบ พิ จ ำรณำ เสนอแนะ
กำรแก้ไขพัฒ นำมำตรฐำนและเทคนิ คกำรตรวจสอบภำยในวิเครำะห์ รำยงำนกำรเงิน ศึกษำพิ จำรณำและ
เสนอแนะหนทำงปฏิบั ติในกำรแก้ไขปั ญ หำกำรบริห ำรงำน ที่เป็นผลสื บเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบภำยใน
ฝึกอบรมและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนและกำร
ตรวจสอบภำยในของสำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำร บันทึกและรำยงำนสถิติผลงำน
กองตรวจสอบภายในที่ ๑,๒,๓
ดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน กำร
บริหำรพัสดุและทรัพย์สิน และกำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ ตลอดจนกำรตรวจสอบบัญชี กำรวิเครำะห์ ประเมิน
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะ
กองตรวจสอบพิเศษ ดำเนินกำรตรวจสอบพิเศษและตรวจสอบกำรดำเนินงำนที่มีควำมสำคัญหรือมีควำมเสี่ยง
สูง ตำมแผนงำน งำนโครงกำรของกองบัญ ชำกำรกองทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนกำรตรวจสอบภำยในอื่นๆ
ตำมนโยบำยหรือคำสั่งของกองบัญชำกำรกองทัพไทย

6

2.3 ลักษณะงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้คำปรึ กษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและ
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำร
กำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ

การตรวจเงินรายรับของสถานศึกษา
สถำนศึกษำ หมำยถึง วิทยำลัย โรงเรียน หรือสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในสังกัดกระทรวงกลำโหม
ซึ่งสถำนศึกษำในกองบัญชำกำรกองทัพไทยคือ โรงเรียนเตรียมทหำร โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร โรงเรียนแผนที่ทหำร

2.4 การตรวจสอบการรับและการจ่ายเงิน
2.4.1 การตรวจนับเงินสด
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- บัญชีแยกประเภท
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจนับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันเข้ำตรวจ
- จัดทำใบตรวจนับเงินสด โดยบันทึกผลกำรตรวจนับ ว่ำเป็นธนบัตร เหรียญ และเอกสำรที่มี
มูลค่ำเป็นเงิน
- สอบยั น ยอดคงเหลื อที่ตรวจนับกับบัญ ชีแยกประเภทเงินสด และสมุดรำยวันเงินรับ สมุด
รำยงำนเงินจ่ำย ว่ำถูกต้องตรงกัน
- สอบยันกำรบันทึกรำยกำรตำมใบเสร็จรับเงิน หรือใบนำส่งเงิน ในสมุดรำยวันเงินรับ สมุด
รำยวันเงินจ่ำย และบัญชีแยกประเภทเงินสด

2.4.2 การตรวจบัญชีเงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
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- บัญชีแยกประเภทเงินสด
- งบดุล
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบตำมงบดุลและบัญชีแยกประเภทเงินสด มียอดคงเหลือที่ยังไม่นำฝำกธนำคำรหรือไม่
- เมื่อมีเงินสดคงเหลือให้ตรวจสอบต่อไปว่ำเงินสดคงเหลือนั้นมียอดเงินตรงตำมใบเสร็จรับเงิ น
หรือใบนำส่งเงิน ที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บส่งมำว่ำมียอดตรงกัน ได้นำฝำกธนำคำรเมื่อไร และบันทึกรำยกำรในสมุด
รำยวันเงินรับ สมุดรำยวันเงินจ่ำยแล้วหรือไม่

2.4.3 การตรวจสอบการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน/เงินฝากคลัง/การเก็บรักษาเงิน
การตรวจสอบการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรรับเงินตำมใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งเงิน ว่ำเงินที่รับไว้ในแต่ละวันมียอดเงิน
ตรงตำมใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งเงินหรือไม่
- ตรวจสอบกำรรับเงิน หน่วยได้ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน และสอบยันกับรำยงำนกำรรับ
เงินสดประจำวัน
- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ตำมใบนำส่งเงิน สอบยันกับใบเสร็จรับเงิน ว่ำได้ส่งเงินให้นำยทหำรกำรเงิน
ภำยในวันที่รับเงินหรือภำยในวันทำกำรถัดไป
- ตรวจรำยกำรตำมใบเสร็จรับเงิน ได้ใช้ตำมแบบที่กระทรวงกลำโหมกำหนด ซึ่งได้รับควำม
เห็ น ชอบจำกกระทรวงกำรคลั งแล้ ว หรือใบเสร็จรับ เงิน ที่ ออกด้ว ยคอมพิ วเตอร์ให้ เป็ นไปตำมที่ ก ระทรวง
กำรคลังกำหนด หรือตำมแบบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ได้จำกกำรรับชำระค่ำบริกำร เล่มที่ เลขที่ จัดพิมพ์ และให้หมำยเลข
เรียงกันไปทุกฉบับ
- ตรวจสอบจำนวนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับมำและเบิกจ่ำยไปใช้รับชำระค่ำบริกำร โดยตรวจสอบ
ยอดรับ-จ่ำย และคงเหลือตรงตำมทะเบียนคุมหรือไม่
- ใบเสร็จรับเงินที่มีกำรแก้ไขหรือยกเลิก ได้นำมำกลัดติดไว้กับสำเนำต้นฉบับครบถ้วนทุก ฉบั บ
และได้ขีดฆ่ำหรือเขียนคำว่ำยกเลิกทุกฉบับหรือไม่
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้รับชำระค่ำบริกำร ซึ่งหน่วยได้จัดทำทะเบียนคุมไว้ หน่วยได้ออกคำสั่ง
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมิควรให้ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับเงิน เป็นผู้รับผิดชอบ

8

ตรวจสอบเงินฝากคลัง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบนำส่งเงิน
- ทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง
- รำยงำนเงินฝำกคลังจำกระบบ GFMIS
- ใบฝำกเงิน / ใบถอนเงิน
- หลักฐำนกำรขอเบิกเงิน ขบ.03
- หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจหลักฐำนกำรนำฝำกเงินฝำกคลัง กับใบนำส่งเงินระบบ GFMIS
- ตรวจทะเบียนคุมเงินฝำก กับใบฝำกเงิน ใบถอนเงิน
- สอบยั นยอดเงินที่ น ำฝำกไว้ โดยยอดเงินฝำกของหน่ วยตำมทะเบียนคุมเงินฝำกคลั ง สอบยั นยอด
กับยอดเงินฝำกคลังตำมรำยงำนเงินฝำกคลังจำกระบบ GFMIS

การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน/กรรมกำรตรวจนับเงินประจำวัน
- สมุดคุมกำรนำเงินเข้ำออกกำปั่นเก็บเงิน (ตู้นิรภัยหรือตู้เหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง สำหรับเก็บเงิน)
- รำยงำนกำรตรวจนับเงินประจำวัน
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- สมุดคุมใบนำส่งเงิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรรับเงินในแต่ละวันของเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บเงินรำยได้ ที่ยังไม่นำส่งนำยทหำรกำรเงิน
เก็บรักษำไว้ในลักษณะใด และเงินที่นำยทหำรกำรเงินรับไว้แล้ว เก็บไว้ในลักษณะใด เก็บไว้กับตัวหรือเก็บไว้ใน
กำปั่นเก็บเงิน หรือนำฝำกธนำคำรหรือส่วนรำชกำร
- ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินเข้ำออกกำปั่นเก็บเงิน โดยให้นำสมุดคุมกำรนำเงินเข้ำออก มีกำร
ลงลำยมือชื่อกรรมกำร พยำน และเจ้ำหน้ำที่ฯ ตรงตำมคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิ น และจำนวนเงิน
ที่เก็บรักษำไว้ ตรงกับจำนวนที่รับไว้ตำมใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันหรือไม่
- ตรวจสอบกำรนำส่งเงิน ให้นำใบนำส่งเงินมำตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้มำรับบริกำร
ในแต่ละวัน โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวันที่รับเงินไว้ในใบเสร็จรับเงิน และใบนำส่งเงิน และกำรลง
ลำยมือชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินมีระยะห่ำงกันมำกน้อยเพียงใด เมื่อรับเงินแล้วจะส่งเงินภำยในวันที่รับเงิน
หรืออย่ำงช้ำภำยในวันทำกำรถัดไป
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- รำยงำนเงินคงเหลื อประจำวัน เมื่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินได้ลงลำยมือชื่อแล้ ว ให้ เจ้ ำหน้ ำที่
กำรเงินเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อทรำบหรือไม่

2.4.4 การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบฝำกเงินธนำคำร (Pay in)
- ใบถอนเงินฝำกธนำคำร
- สมุดฝำกเงินธนำคำร
- ใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement)
- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
- ต้นขั้วเช็ค สมุดคุมเช็ค หรือสมุดช่วยจ่ำยเงิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่หน่วยได้เปิดไว้กับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ ธนำคำรทหำรไทย
จำกัด (มหำชน) หรือธนำคำรอื่นตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด มีหลักฐำนกำรขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ
ถูกต้อง และเปิดบัญชีเงินฝำกไว้มีกี่ประเภท เช่น เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และกระแสรำยวัน เป็นต้น
- ทำกำรตรวจนับหลักฐำนกำรฝำกเงิน เช่น สมุดคู่ฝำกของบัญชีเงินฝำกแต่ละประเภท ของแต่ละ
บัญชีทุกๆ ธนำคำรว่ำมีอยู่ครบถ้วนและต่อเนื่อง
- ตรวจจำนวนใบฝำกเงินของทุกๆ ธนำคำรว่ำมีอยู่ครบถ้วน และตรงกับรำยกำรฝำกเงิน ในสมุด
เงินฝำกธนำคำร หรือใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร
- ตรวจสอบจำนวนเงินตำมใบนำฝำกธนำคำร ตรงกับสมุดเงินฝำกธนำคำรหรือ Bank Statement
และเป็นหมำยเลขบัญชีของหน่วยที่เปิดไว้ วัน เดือน ปี ที่ปรำกฏตำมรำยกำรสมุดเงินฝำกธนำคำรสัมพันธ์
กับกำรนำฝำกเงินหรือไม่
- ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร โดยนำใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำรหรือสมุดฝำกเงิน
ธนำคำร กับต้นขั้วเช็ค คู่กับสมุดรำยวันเงินจ่ำย หรือหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน เพื่อพิสูจน์ว่ำกำรเขียนเช็คสั่งจ่ำย
เป็นไปตำมเงื่อนไขของระเบียบหรือไม่
- ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเช็ค โดยนำต้นขั้วเช็คสอบยันกับใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำรหรือสมุด
ฝำกเงินธนำคำร หำกพบรำยกำร “CSH” หรือ C หรือ WCA เป็นต้น หมำยถึง เป็นรำยกำรถอนเงินด้วยเงินสด
เป็นกำรจ่ำยเงินตำมหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงินและสมุดรำยวันเงินจ่ำยหรือไม่ ถ้ำเป็นกำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้
กำรค้ำ แสดงว่ำหน่วยปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ยกเว้นกำรจ่ำยค่ำจ้ำง และเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน
- ตรวจสอบกำรจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรทุกสิ้นเดือน

10

- ตรวจสอบกำรเขี ยนเช็คสั่ งจ่ำยเงินได้ มี กำรลงนำมสั่ งจ่ ำยเงินในเช็ คร่ วมกันสองคน และหรื อ
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด (ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงิน/ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินแต่งตั้งข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรให้ลง
ลำยมือชื่อสั่งจ่ำยในเช็คแทนตน ร่วมกับ นำยทหำรกำรเงิน/เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน) ในกรณีที่จ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้
กำรค้ำหน่ ว ยได้ เขีย นเช็ คสั่ งจ่ ำยในนำมเจ้ำหนี้ ขีด ฆ่ำค ำว่ำ “หรือตำมค ำสั่ ง” หรือ “หรือผู้ ถือ ” ออกและ
ขีดคร่อมด้วย
- ตรวจสอบกำรเก็บรักษำสมุดเช็ค สมุดฝำกเงินธนำคำรที่ยังไม่ได้ใช้และที่ใช้แล้ว ให้เก็บรักษำ
ไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัย โดยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำนำยทหำรกำรเงิน หรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
- ตรวจสอบรำยกำรตำมงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร ว่ำมีเช็คที่หน่วยได้จ่ำยไปแล้วเกิน 6 เดือน
แต่ผู้ ท รงเช็ คยั งไม่น ำไปขึ้ น เงิน หรือ เช็ คที่ เขี ยนสั่ งจ่ำยและบั นทึ ก บั ญ ชีจ่ำยแล้ ว แต่ผู้ มีสิ ท ธิยังไม่ มำขอรับ
ยังปรำกฏอยู่ในงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรหรือไม่
- ตรวจสอบยอดเงินฝำกกับเงินรับฝำกของ กง.ทหำร โดยเงินฝำกธนำคำร (ประเภทออมทรัพย์
และประเภทกระแสรำยวัน ) รวมกับบั ญชีแยกประเภทย่อย เงินรับฝำกอื่น รวมกับเงินฝำกคลัง มียอดเงิน
ตรงกันหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.5 การตรวจสอบเงินยืมและการใช้หนี้เงินยืม
2.5.1 การตรวจสอบการยืมเงินและทะเบียนคุม
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ทะเบียนคุมใบยืมเงิน
- ใบยืมเงิน
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- ต้นขัว้ เช็ค และสมุดคุมเช็ค
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบทะเบียนคุม คู่กับใบยืมเงิน วัตถุประสงค์ในกำรยืมเงิน สอดคล้องกับภำรกิจ และได้
ให้เลขที่ผู้ให้ยืมในใบยืมเงิน กำรลงลำยมือชื่อในใบยืมเงิน ว่ำมีผู้อนุมัติ ผู้ยืมเงิน ผู้จ่ำยเงิน และผู้รับเงินลงลำยมือชื่อ
ครบถ้วน
- ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินตำมเช็คหรือสมุดคุมเช็ค คู่กับกำรบันทึกลูกหนี้เงินยืมในสมุดรำยวันจ่ำย
ว่ำลงรำยกำรจำนวนเงินครบถ้วนและผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีแยกประเภทครบถ้วนทุกรำยกำร
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- ตรวจสอบบัญชีในส่วนของผู้ยืม กรณีเงินยืมประจำเจ้ำหน้ำที่ว่ำได้จัดทำรำยละเอียดกำรใช้จ่ำย
เงินที่ยืมไว้หรือไม่ และมีหลักฐำนกำรยืม และสำเนำหลักฐำนกำรใช้หนี้เงินยืมไว้ครบถ้วน เงินที่เหลือจำกกำร
ใช้จ่ำยมีครบถ้วน ตรงตำมบัญชี

2.5.2 การตรวจสอบการใช้หนี้เงินยืม
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบยืมเงิน
- ทะเบียนคุมใบยืมเงิน
- ใบเสร็จรับเงินรับชำระหนี้เงินยืม
- ใบนำส่งเงิน
- สมุดรำยวันเงินรับ
- ใบสำคัญชำระหนี้เงินยืม
- สมุดรำยวันทั่วไป
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ำยที่ส่งใช้หนี้เงินยืม ตรงกับจำนวนเงินที่ยืมในใบยืมเงินและทะเบียนคุม
และใบเสร็จรับเงินที่ออกรับชำระหนี้เงินยืม และได้บันทึกกำรรับชำระหนี้เงินยืมในสัญญำกำรยืมเงิน ทุกครั้งที่
รับชำระหนี้เงินยืม
- ตรวจสอบว่ำใบสำคัญคู่จ่ำยเงินที่ผู้ยืมส่งใช้หนี้ เจ้ำหน้ำที่บัญชีได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยในสมุดรำยวันทั่วไป
ครบถ้วน และผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีแยกประเภททุกรำยกำร
- ในกรณีที่ผู้ยืมส่งใช้หนี้ด้วยใบสำคัญคู่จ่ำยไม่ตรงตำมจำนวนเงินที่ยืม และมีเงินสดเหลือ ให้
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้รับชำระหนี้ และใบนำส่งเงินว่ำได้บันทึกล้ำงลูกหนี้ครบถ้วน และบันทึกในสมุด
รำยวันเงินรับ

2.5.3 การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมค้างนาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ทะเบียนคุมใบยืมเงิน
- ใบยืมเงิน
- หนังสือติดตำมทวงถำม หรือหนังสือรำยงำนกำรยืมเงินค้ำงนำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
- หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืม
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วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบใบยืม คู่กับทะเบียนคุม ว่ำรำยกำรใดที่ยังไม่ชำระหนี้ภำยในกำหนดในสัญญำกำร
ยืมเงิน หรือชำระหนี้เกินระยะเวลำที่กำหนด
- ตรวจสอบว่ำเงินยืมค้ ำงนำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ยืมได้จัดทำหนังสือติดตำมทวงถำม หรือรำยงำน
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.6 การตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่าย
2.6.1 การตรวจสอบเงินรายได้
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบหลั กฐำนกำรรับฝำกเงิน และจำนวนเงิน กับใบนำส่ งเงิน มียอดถูกต้องตรงกัน
หรือไม่
- นำยทหำรกำรเงิน /เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเงินรำยได้ และได้นำเงินฝำกธนำคำร หรือนำฝำก
หน่วยรับฝำก (กง.ทหำร) เป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนดหรือไม่
- สอบยันยอดเงินฝำกของหน่วย (บัญชีแยกประเภทย่อยเงินรับฝำกอื่น กับหน่วยฝำก (กง.ทหำร)
ในเงินฝำกธนำคำร (ประเภทออมทรัพย์ และประเภทกระแสรำยวัน) รวมกับทะเบียนคุมเงินรับฝำกอื่น รวมกับ
เงินฝำกคลัง มียอดตรงกันหรือไม่ โดยสอบยันกับใบฝำกเงิน บัญชีเงินฝำกธนำคำร (สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์
และใบแจ้ งยอดเงิน ฝำก ประเภทกระแสรำยวัน ) สมุดรำยวันเงินรับ บัญ ชีแยกประเภทเงินรับฝำกอื่น และ
ทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง
- ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรว่ำเป็นไปตำมระเบียบกำหนดหรือไม่ (นำฝำกหน่วยรับฝำก
50% ของรำยได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ 75% และประเภทกระแสรำยวัน 25%)
- ตรวจสอบยอดเงินฝำกคลังของหน่วยฝำกว่ำเป็นไปตำมระเบียบกำหนด (นำฝำกคลัง 50%
ของรำยได้ทั้งหมด)
- ตรวจสอบกำรจัดทำงบกำรเงิน เงินรำยรับสถำนศึกษำ ต้องจัดทำงบกำรเงินตำม กค. กำหนด
และส่งรำยงำนกำรเงินให้กับ สปช.ทหำร
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ระเบียบปฏิบัติ
- หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 526.9/ว.107 ลง 27 ก.ย. 43 เรื่อง กำรนำเงินนอกงบประมำณ
ทีฝ่ ำกธนำคำรพำณิชย์กลับเข้ำมำฝำกคลัง
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.6.2 การตรวจสอบการจ่ายเงิน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
- ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจหลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงิน ตำมที่บันทึกบัญชีครบถ้วน ตรงตำมที่บันทึกจ่ำยเงิน ใน
สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินลงนำมสั่งจ่ำยเงินในหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงินครบถ้วน
- ตรวจสอบว่ำกำรจ่ำยเงินตำมหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงินมีหลักฐำนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี หรือใบเสร็จรับเงิน ครบถ้วน
- ตรวจสอบว่ำใบรับเงินที่ผู้รับเงินออกให้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี ใบส่งของ/ใบกำกับ
ภำษี มีรำยกำรครบถ้วนตำมประมวลรัษฎำกร หรือใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด หน่วยได้นำใบเสร็จรับเงิน
หรือบิลเงินสดที่มีขำยตำมท้องตลำดมำเขียนรำยกำรขึ้น และมีรำยกำรครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่
- ตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินประทับตรำจ่ำยเงินแล้ว โดยลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำย และ
ระบุชื่อผู้จ่ำยเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จ่ำยกำกับไว้ในหลักฐำนกำรจ่ำยทุกฉบับ เพื่อประโยชน์
ในกำรตรวจสอบ
- ตรวจสอบตำมหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน ว่ำผู้มีสิทธิเป็นผู้รับเงินด้วยตนเอง หรือว่ำได้มอบ
อำนำจให้ผู้อื่นมำรับเงินแทนได้ทำหนังสือมอบอำนำจให้มำรับเงินแทนหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554
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2.6.3 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน เช่น คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน รำยงำนขอเบิกเงิน และ
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2.1)
- สมุดลงเวลำทำงำน สมุดลงเวลำแต่ละแผนก รำยงำนสถำนภำพกำลังพลประจำวัน
- เอกสำรกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
วิธีการตรวจสอบ
- นำคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละแผนกนำมำตรวจสอบว่ำมีกำรเบิกซ้ำกัน หรือไม่
- สอบยัน กับคำสั่งเดิน ทำงรำชกำร และสอบยันกับสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน กับรำยงำนยอด
กำลังพลประจำวัน มำตรวจสอบว่ำถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่มีกำรแลกเวรจะต้องนำใบแลกเวรมำตรวจสอบ
ประกอบด้วย
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กค.ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.2550
การตรวจสอบค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน พร้อมหลักฐำนประกอบ เช่น รำยงำนขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้ำงของ
แต่ละแผนก ประวัติทรัพย์สินพร้อมกับบันทึกกำรซ่อมบำรุง ใบส่งของ/ใบรับของ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบสถำนที่หรือทรั พย์สิน ว่ำที่ซ่อมไปแล้ วนั้นมีสภำพดีขึ้นหรืออยู่ในสภำพที่ยังใช้งำน
ได้ดี กรณีเป็นกำรซ่อมแซมอำคำร จะต้องเป็นกำรซ่อมที่ไม่มีผลต่อโครงสร้ำงของอำคำร
- ตรวจสอบในประวัติบันทึกกำรซ่อมบำรุงรักษำ ว่ำได้บันทึกกำรซ่อมบำรุงรักษำทุกครั้ง และมี
กำรซ่อมบ่อยครั้งหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การตรวจสอบค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, วัสดุสิ้นเปลือง, วัสดุสานักงาน และวัสดุอุปกรณ์
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน เช่น ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี รำยงำนกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
- ทะเบียนคุมวัสดุ และหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบใบส่งของ/ใบกำกับภำษี, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี หรือใบสั่งซื้อคู่กับทะเบียนคุมวัสดุ
มีกำรบันทึกคุมไว้ครบถ้วนหรือไม่
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- ตรวจสอบใบเบิกกับทะเบียนคุมว่ำได้มีกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยครบถ้วน
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ค่ำลงทะเบียน ค่ำเช่ำที่พัก ใบรำยงำน
กำรเดินทำง หนังสือแจ้งสถำนที่ฝึกอบรม หนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและคำสั่งเดินทำง
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกเงินประกอบรำยงำนกำรเดินทำง และหนังสืออนุมัติตัวบุคคล
คำสั่งเดินทำงว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมอัตรำหรือไม่ จำนวนวันในกำรเบิกถูกต้องหรือไม่ กำรนับเวลำ
ถูกต้องหรือไม่ สอบยันกับกำรเบิ ก เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรว่ำ ในเดือนนั้นได้มีกำรเบิก
หรือไม่ หรือตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อกำรปฏิบัติงำนว่ำมีกำรลำป่วย ลำพักผ่อนหรือไม่ เพื่อกำรสอบยัน
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์สานักงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงินพร้อมหลักฐำนประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น หนังสือเสนอควำม
ต้องกำร ใบสั่งซื้อ/จ้ำง ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี และรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ เป็นต้น
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- ประวัติกำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบว่ำหลักฐำนกำรจัดซื้อครบถ้วน และถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ตรวจสอบว่ำทรัพย์สินที่จัดซื้อมำได้นำมำบันทึกในทะเบียนคุมครบถ้วนหรือไม่ และได้ขอรหัส
ครุภัณฑ์และจัดทำรหัสครุภัณฑ์ไว้ครบถ้วนหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

2.6.4 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- งบดุลของปีก่อน
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- บัญชีแยกประเภทค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
- ต้นขั้วเช็ค
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- ใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน
- รำยละเอียดประกอบค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและ/หรือสมุดรำยวันทั่วไป
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจยอดยกมำตำมบัญชีแยกประเภทค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย หน่วยได้ยกยอดมำถูกต้องตรงกับ
งบกำรเงินของปีเก่ำ (ถ้ำมี)
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ /จ้ำง ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี ว่ำยังมีค่ำใช้จ่ำยที่ได้ลงนำมในสัญ ญำซื้อ
หรื อจ้ ำงในปี ที่ ท ำกำรตรวจแล้ ว แต่ อยู่ ในระหว่ำงกำรท ำเรื่องขอเบิ ก เงิน และได้ ท ำใบส ำคั ญ กำรลงบั ญ ชี
ด้ำนทั่วไป เพื่อบันทึกรำยกำรเป็นค่ ำใช้จ่ำยคู่กับค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีแยกประเภท
ครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินในปีถัดไป ในสมุดรำยวันเงินจ่ำย
- ตรวจสอบว่ำได้ บั น ทึ กบั ญ ชี ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยถูกต้ อง ตรงตำมประเภทของบั ญ ชี ในสมุ ด
รำยวันเงินจ่ำย
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.6.5 การตรวจสอบเงินมัดจา/เงินรับฝาก
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับเงิน
- ทะเบียนคุมเงินมัดจำ/เงินรับฝำก
- ใบนำส่งเงิน
- สมุดรำยวันเงินรับ
- ใบถอนเงิน
- ต้นขั้วเช็ค
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรรั บเงินมั ดจ ำ เงินประกั นสั ญญำ สอบยั นกั บใบรับเงิน ใบน ำส่ งเงิน และสมุ ด
รำยวันเงินรับ
- เงินค้ำประกัน /เงินมัดจำ/เงินประกันสัญญำ กรณีจ้ำงทำของหรือซื้อขำยสินค้ำที่ กำหนดให้
ผู้รับ จ้ำงจะต้องวำงเงินค้ำประกัน /เงินมัดจำ ไว้ก่อนกำรจ้ำงหรือก่อนกำรส่งมอบสินค้ำให้ตรวจสอบสัญญำ
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กรณีรับเป็นเงินสอบยันกับใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งเงินประกอบกับสมุด รำยวันเงินรับ และตรวจสอบต่อว่ำ
หน่วยได้บันทึกรับไว้ในสมุดรำยวันเงินรับหรือไม่ กรณีรับเป็นหนังสือค้ำประกันของธนำคำร ไม่ต้องบันทึกรับไว้
ในสมุดรำยวันเงินรับ แต่ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและครบถ้วนเพื่อรอกำรตรวจสอบ
- เมื่อได้รับ เงินมัดจำ/เงินประกันสัญญำ หน่วยได้นำเงินฝำกกับหน่วยรับฝำก เป็นไปตำมที่
ระเบียบกำหนดหรือไม่
- กำรถอนคื น เงิน มั ด จ ำ/เงิน ประกั น สั ญ ญำ ก็ ต่ อ เมื่ อ พ้ น ข้ อ ผู ก พั น ตำมสั ญ ญำ และภำยใน
ระยะเวลำตำมที่ระเบียบกำหนดหรือไม่
- กรณี มีเงิน ประกัน สั ญ ญำ พ้น ภำระผู กพั น ผู้ ขำยยังไม่มำรับ เงิน หน่ ว ยได้มี ห นั งสื อส่ งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งผู้ขำยมำรับเงินโดยกำหนดระยะเวลำให้มำรับเงิน และมีเงื่อนไขว่ำหำกพ้นกำหนด
ดังกล่ำว จะโอนเข้ำบัญชีทุนสะสมของหน่วย
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.6.6 การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/การนาส่ง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบตำมหน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน กับสมุดรำยวันเงินจ่ำย ว่ำเมื่อมีกำรจ่ำยเงินให้กับผู้มี
เงินได้ซึ่งเป็นบริษัท ห้ำงร้ำน หรือนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป หรือบุคคลธรรมดำ ตั้งแต่ 10,000 บำท
ขึ้นไป ผู้จ่ำยต้องคำนวณหักภำษีหัก ณ ที่จ่ำยไว้ร้อยละ 1 จำกจำนวนเงินที่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
- กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในแต่ละครั้งได้ออกหลักฐำนซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองกำรหัก
ภำษี ณ ที่ จ่ำยทุกครั้งที่มีกำรหักไว้
ระเบียบปฏิบัติ
- มำตรำ 50 (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย) มำตรำ 50 ทวิ (กำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย)
และมำตรำ 69 ทวิ (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย กรณีองค์กำรของรัฐบำลจ่ำยเงิน) แห่งประมวลรัษฎำกร
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- ประกำศอธิ บ ดี ก รมสรรพำกร เกี่ ย วกั บ ภำษี เงิน ได้ (ฉบั บ ที่ 16) เรื่ อ ง ก ำหนดแบบแสดง
รำยกำรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ข้อ 2 (4) (ก) และ (ข) (หักภำษี ณ ที่จ่ำยเมื่อ
จ่ำยเงินได้ให้นิติบุคคลครั้งหนึ่งตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป)
- หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0526.5/ว.36 ลง 25 เม.ย. 43 เรื่อง แบบใบรับรองกำรหักภำษี
ณ ที่จ่ำย (แบบ บก.28)

2.6.7 การตรวจสอบการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- ต้นขั้วเช็ค
- สมุดคุมเช็ค
- แบบนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
- ใบเสร็จรับเงินค่ำ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยที่สรรพำกรออกให้
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบรำยกำรตำมแบบที่นำส่งภำษี สอบยันกับสมุดรำยวันเงินจ่ำย ใบเสร็จรับเงิน หรือ
หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำนวนเงินที่หักไว้ในแต่ละเดือนตรงกัน
- ตรวจสอบกำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย เมื่อหักภำษีไว้ในเดือนใด จะต้องนำส่งภำยในวันที่ 7
ของเดือนถัดไป กรณี ส่งล่ ำช้ำและมีค่ำปรับให้เป็นควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ ห้ ำมจ่ำยจำกเงินของทำง
รำชกำร
ระเบียบปฏิบัติ
- ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 52 (กำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย)

2.7 การตรวจสอบการบันทึกบัญชี การจัดทาบัญชี
2.7.1 การตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนรับ
- สมุดรำยวันเงินรับ และใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- ใบนำฝำกเงิน
- ใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement)
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วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรบั นทึกบั ญชีในสมุดรำยวันเงินรับ จำนวนเงินตรงกับใบนำส่งเงิน ตรงกับใบ
นำฝำกเงิน และตรงประเภทของรำยได้
- ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีในสมุดรำยวัน เงินรับ เป็นไปตำมลำดับเลขที่ใบนำส่งเงิน พร้อมทั้ง
บันทึกบัญชีเงินฝำกธนำคำร และนำเงินสดฝำกธนำคำรในวันนั้น
- ตรวจสอบว่ำเมื่อนำเงินสดฝำกธนำคำรบันทึกรำยกำร ถูกต้อง และครบถ้วน
- ตรวจสอบกำรรวมยอดรับเงินแต่ละประเภทถูกต้องทั้งด้ำนเดบิต และเครดิต และมีกำรรวมยอด
ทุกเดือน
- ตรวจสอบกำรบั น ทึกกำรรับ เงินค่ำภำษีหั ก ณ ที่จ่ำย ตรงตำมใบเสร็จรับเงิน (กง.1) หรือ
หนังสือรับรองกำรหักภำษีไว้ในสมุดรำยวันเงินรับ ถูกต้องครบถ้วน

2.7.2 การตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนจ่ำย
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน พร้อมหลักฐำนประกอบ
- ใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Statement)
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบยอดเงินตำมหน้ำงบใบส ำคัญ คู่จ่ำยเงินกับสมุดรำยวันเงินจ่ำยถูกต้องตรงกัน ทั้ง
ทำงด้ำนเดบิตและเครดิต
- ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินได้บันทึกบัญชีถูกประเภทค่ำใช้จ่ำย โดยพิจำรณำว่ำรำยกำรตำมใบสั่งซื้อ
หรือใบส่งของนั้นตรงตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย และสอดคล้องกับหนังสืออนุมัติหลักกำรให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ตรวจสอบว่ำเมื่อนำเงินสดฝำกธนำคำร บันทึกรำยกำรในใบสำคัญกำรลงบัญชีดำ้ นจ่ำยถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบกำรรวมยอดรับเงินแต่ละประเภทถูกต้องทั้งด้ำนเดบิตและเครดิต และมีกำรรวมยอด
ทุกเดือนหรือไม่

2.7.3 การตรวจสอบการบันทึกรายการเปิด - ปิดบัญชี และปรับปรุงบัญชี
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนทั่วไป
- บัญชีแยกประเภท
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบว่ำหน่วยได้นำยอดงบดุลจำกปีก่อนมำจัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนทั่วไป และ
ผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีแยกประเภทถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
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- ตรวจสอบว่ำหน่วยได้จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนทั่วไป ปิดบัญชีรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ณ
วันสิ้นงวด ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบว่ำเมื่อมีรำยกำรไม่เกี่ยวกับเงินสด และเงินฝำกธนำคำร แต่มีผลทำงบัญชี หน่วยได้
จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีด้ำนทั่วไปเพื่อบันทึกรำยกำรทำงบัญชีหรือไม่

2.7.4 การตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภท
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบสำคัญกำรลงบัญชี ด้ำนรับ ด้ำนจ่ำย ด้ำนทั่วไป
- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- สมุดรำยวันทั่วไป
- บัญชีแยกประเภท
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวันขั้นต้น ลงในบัญชีแยกประเภทเป็นประจำทุกวัน
ที่มกี ำรรับจ่ำยเงิน ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่

2.7.5 การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- สมุดรำยวันทั่วไป
- บัญชีแยกประเภท
- เอกสำรประกอบกำรลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบนำส่ง, ต้นขั้วเช็ค, ใบนำฝำก เป็นต้น
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบว่ำ ณ วันเข้ำตรวจหน่วยได้บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบรำยกำรรับ
และจ่ำยที่บันทึกในสมุดรำยวันขั้นต้น กับเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี ว่ำถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หำกพบว่ำ
มีเอกสำรใดที่ยังไม่ได้นำไปบันทึกรำยกำรลงในสมุดรำยวันขั้นต้น แสดงว่ำยังบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

2.7.6 การตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบนำส่งเงิน
- ใบฝำกเงิน
- ใบถอนเงิน
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำย
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- หลักฐำนกำรใช้หนี้เงินยืม
- สัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรจัดเก็บเอกสำร ที่เป็นหลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชี ครบถ้วน ตำมที่บันทึก
บัญชี และจัดเรียงตำมลำดับเลขที่บันทึกบัญชีตำมวัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรำยกำรขึ้น
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.8 การตรวจสอบงบการเงิน
2.8.1 การตรวจสอบการจัดทางบรายได้และค่าใช้จ่าย
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ

-

บัญชีแยกประเภท

- งบทดลอง
- งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
- งบดุล
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบยอดรวมด้ำนเดบิตและเครดิตแต่ละประเภท จำกบัญชีแยกประเภท ว่ำมีจำนวนรวม
และยอดคงเหลือตำมหมวดบัญชีนั้นๆ ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบกำรน ำยอดคงเหลื อ ณ วัน สิ้ นงวดตำมบั ญ ชีแยกประเภท มำจัด ท ำงบกำรเงิน
ครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบกำรจัดทำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย โดยกำรนำยอดเงินของแต่ละบัญชีด้ำนรำยรับ รำยจ่ำยที่ปรำกฏในงบทดลอง เพื่อให้ทรำบว่ำผลกำรดำเนินงำนเป็นอย่ำงไร (กำไรสุทธิ หรือขำดทุนสุทธิ กรณี
พบว่ำขำดทุนสุทธิ ต้องวิเครำะห์เพิ่มเติมว่ำมีสำเหตุเกิดจำกอะไร)
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.8.2 การตรวจสอบการจัดทางบดุล
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- งบดุล
- บัญชีแยกประเภท
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- สมุดรำยวันเงินรับ
- สมุดรำยวันเงินจ่ำย
- สมุดรำยวันทั่วไป
- งบทดลอง
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบว่ำรำยกำรที่แสดงตำมงบดุล ได้จัดทำรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ตรงตำมงบดุล
และบัญชีแยกประเภท
- ตรวจสอบบัญชีที่ปรำกฏในงบดุล ต้องเป็นหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน โดยนำยอดเงินมำ
จำกงบทดลอง ซึ่งต้องถูกต้องตรงกัน แต่ละบัญชีแสดงยอดดุลถูกต้อง เช่น
- สินทรัพย์ มียอดดุลด้ำนเดบิต
- หนี้สิน มียอดดุลด้ำนเครดิต
- ทุนมียอดดุลด้ำนเครดิต
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของงบดุล ยอดดุลรวมด้ำนเดบิต ต้องเท่ำกับ ยอดดุลรวมด้ำนเครดิต
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
- ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554

2.8.3 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ ำงบใบสำคัญ คู่จ่ ำย และหลั กฐำนประกอบกำรจ่ำยเงิน เช่น หนังสือขออนุมัติห ลักกำร
สัญญำซื้อ/จ้ำง ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน รำยงำนกำรตรวจรับพัสดุของคณะกรรมกำร เป็นต้น
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบรำยงำนขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้ำง ตรวจสอบกำรดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นไป
ตำมระเบียบกำหนด ตรวจสอบกำรจัดหำไม่มีกำรแบ่งแยกวงเงิน
- ตรวจสอบวิธีกำรงบประมำณ นำยทหำรงบประมำณได้รำยงำนขออนุมัติ ใช้งบประมำณและ
มีกำรสนับ สนุ นเพียงพอ และในกรณี นี้จะต้องสอบถำมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินด้วย ว่ำห้ วงเวลำที่จะซื้อนั้น มีเงิน
เพียงพอที่จะจ่ำยหรือไม่
- ตรวจสอบวงเงินที่ทำกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้มีอำนำจอนุมัติต้องเป็นไปตำมที่คำสั่ง กห. (เฉพำะ)
ที่ 50/50 ลง 16 มี.ค.50 โดยผู้มีอำนำจอนุมัติ คือ ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับ ผบ.กรม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
- ตรวจสอบกำรท ำสั ญ ญำหรื อข้ อตกลงว่ำเป็ นไปตำมที่ ขออนุ มั ติ ไว้ ห รื อไม่ ตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ของเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ประกอบด้วย หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำย และหลักฐำนประกอบกำร
ขอเบิกเงิน เช่น

23

1. รำยงำนผลกำรจัดหำ (มีรำยงำนตรวจรับพัสดุ)
2. สัญญำ หลักฐำนกำรซื้อ/จ้ำง หรือใบสั่งซื้อ/จ้ำง
3. รำยงำนขออนุมัติงบประมำณ และกำรรับรองว่ำมีเงินเพียงพอในกำรซื้อ หรือจ้ำงในครั้งนี้จำก
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
4. หนังสือส่งมอบงำน/ใบส่งมอบพัสดุ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภำษี ฉบับจริง
5. เอกสำรประกอบ อื่นๆ เช่น รำยงำนขออนุมัติซื้อหรือจ้ำง รำยงำนควำมต้องกำรพัสดุ หนังสือขอ
อนุมัติหลักกำรในกำรจัดหำ เป็นต้น
6. กรณีที่มีหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสดได้แนบหนังสือค้ำประกันสัญญำของธนำคำรด้วย
7. กรณีมีกำรหักเงินค่ำปรับต้องมีอนุมัติ และหนังสือยินยอมให้ปรับจำกผู้ขำยหรือผู้จ้ำง
8. กรณีคู่สัญญำเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทนนิติบุคคล
9. กรณีที่เป็นกำรประกวดรำคำได้มีกำรเรียกเงินประกันซอง และถ้ำเรียกแล้วนำส่งนำยทหำรกำรเงินฯ
หรือไม่
10. กำรซื้อหรือจ้ำงที่กำหนดให้ผู้รับจ้ำงหรือผู้ขำยต้องวำงเงินค้ำประกันกำรจ้ำงหรือก่อนกำรส่ง
มอบสินค้ำ หน่วยได้เรียกเงินค้ำประกันหรือไม่ ในกรณีที่เป็นเงินสดได้นำส่งเข้ำบัญชีหรือไม่ ในกรณีที่จ้ำงได้มี
กำร ติดอำกรแสตมป์ในสัญญำจ้ำงครบถ้วนตำมวงเงินที่จ้ำงหรือไม่
11. เมื่อผู้รับจ้ำงหรือผู้ขำยหมดภำระผูกพันแล้ว ได้มีกำรถอนเงินคืนภำยในสิบห้ำวัน นับถัดจำกวัน
พ้น ภำระข้อผู กพัน ตำมสั ญ ญำและมีห ลักฐำนใบเสร็จรับเงินหรือใบถอนเงินแนบ ประกอบเรื่องจ่ำยเงินคืน
หรือไม่
12. ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญำซื้อหรือจ้ำง ว่ำได้มีกำรตกลงส่งมอบของหรือส่งมอบงำนให้เป็นไป
ตำมสัญญำที่ได้กระทำไว้หรือไม่ ถ้ำส่งไม่ตรงตำมสัญญำ มีกำรปรับและนำเงินส่งให้ฝ่ำยกำรเงิน และกำรเงิน
บันทึกบัญชีหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- คำสั่ง กห. (เฉพำะ) ที่ 50/50 ลง 16 มี.ค. 50 เรื่องกำรพัสดุ

2.8.4 การตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำยเงิน พร้อมหลักฐำนประกอบ เช่น ใบส่งของ/ใบกำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภำษี ใบสั่งซื้อ รำยงำนกำรตรวจรับพัสดุของคณะกรรมกำร
- บัญชีคุมวัสดุ
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบรำยกำรซื้อพัสดุตำมใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ/ใบกำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภำษี นำมำบันทึกลงในบัญชีคุมพัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีรำยกำรตำมแบบที่คณะกรรมกำรว่ำด้วย
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กำรพัสดุ (กวพ.) กำหนด ตำมระเบี ยบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครบถ้วน และได้จัดทำแยกตำมประเภทของทรัพย์สิน และแยกตำมแหล่งที่มำของเงินที่ใช้จัดซื้อไว้ครบถ้วน
หรือไม่
- กำรตรวจสอบกำรซ่อมบำรุงตำมทะเบียนประวัติทรัพย์สิน สอบยันกับกำรจ้ำงซ่อมบำรุง ตำม
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงว่ำบันทึกกำรซ่อมบำรุงถี่เกินควำมจำเป็นหรือไม่
- ตรวจสอบว่ำหน่วยได้จัดทำรหัสหมำยเลข และรหัสครุภัณฑ์ไว้กับตัวทรัพย์สิน
- ทำกำรสุ่มตรวจสอบยอดตำมบัญชีคุมวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ว่ำมีจำนวนรำยกำร ชนิด
ประเภท ตรงกับวัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงตรงตำมบัญชีหรือทะเบียนคุม
- หำกตรวจพบว่ำทรัพย์สินใดไม่มีตัวตนตำมทะเบียนคุม มีหลักฐำนกำรส่งซ่อมหรือหลักฐำน
กำรขออนุมัติจำหน่ำยออกจำกทะเบียนคุมจำกผู้บังคับบัญชำถูกต้องตำมแบบแผนของทำงรำชกำรหรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

2.8.5 การตรวจสอบการจัดทางบประมาณ
การตรวจสอบการจัดทางบประมาณเพื่อการบริหาร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- หนังสือขออนุมัติจัดตั้งงบประมำณประจำปี
- ทะเบียนคุมงบประมำณ
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมงบประมำณหรือไม่
- ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณได้บันทึกกำรตัดจ่ำยงบประมำณหรือไม่
- กรณี มี ก ำรเบิ ก จ่ ำยเงิน เกิ น กว่ำที่ ได้ ป ระมำณกำรรองรับ รำยจ่ำยประจ ำปี ควรมี เอกสำร
หลักฐำนเพื่อประกอบกำรชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็นด้วย และต้องได้ รับกำรอนุมัติจำก หน.ส่วนรำชกำร
ก่อนทุกครั้ง

25

บทที่ 3 การตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด
3.1 การตรวจสอบ
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรทำบัญชีสำมำรถแยกพิจำรณำได้ 2 ส่วน คือ กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของตัวเงินสด เงินฝำกธนำคำร และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรบัญชี

3.1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร
3.1.1.1 รำยงำนเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ให้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินที่เก็บรักษำไว้ในกำปั่นเก็บเงิน ณ วันสิ้นเดือนกับยอดคงเหลือใน
สมุดเงินสดหรือบัญชีเงินสด ณ วันเดียวกันนั้นในรำยงำนให้แสดงรำยกำรตำมชนิดและประเภทของเงิน ถ้ำเป็น
เอกสำรกำรเงินซึ่งมีมูลค่ำเป็นเงินให้แสดงหมำยเลขและจำนวนเงินแต่ละฉบับไว้ด้วย
3.1.1.2 รำยงำนเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร
ให้จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ควำมถูกต้องของยอดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือที่ปรำกฏตำมสมุดเงินฝำกธนำคำรและหรือ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำนั้น ณ วันสิ้นเดือน กับยอดเงินคงเหลือที่ธนำคำรแจ้งมำ

3.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
3.1.2.1 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป
กำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปกระทำได้โดยกำรทำงบทดลอง งบทดลองนี้จะทำขึ้นใน
ขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ โดยปกติเมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนก่อนจัดทำรำยงำนประจำเดือนให้ปิดบัญชีรวมยอด
รำยกำรเดบิตและรำยกำรเครดิตทั้งหมดลงมำไว้บรรทัดหนึ่งและรวมยอดรำยกำรเดบิตและรำยกำรเครดิตตั้งแต่
ต้นปีงบประมำณไว้อีกบรรทัดหนึ่ง แล้วยกยอดคงเหลือไปทำงบทดลอง ถ้ำผลรวมของงบทดลองในช่องเดบิต
เท่ำกับผลรวมในช่องเครดิต สันนิษฐำนได้ว่ำกำรลงบัญชีแยกประเภทที่ได้ กระทำมำแต่ต้นนั้นถูกต้อง
3.1.2.2 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีย่อย/ทะเบียนกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของบัญชีย่อย/
ทะเบียน กระทำได้โดยกำรรวมยอดบัญชีของบัญชีย่อย/ทะเบียนกับยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งเป็นบัญชี
คุมยอดของบัญชีย่อย/ทะเบียน นั้น ถ้ำหำกยอดทั้งสองเท่ำกันก็สันนิษฐำนได้ว่ำบัญชีย่อย/ทะเบียนนั้นถูกต้อง เช่น
3.1.2.2.1 กำรตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่ำงบัญชีกับทะเบียนคุมลูกหนี้เพื่อพิสูจน์ควำม
ถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้
3.1.2.2.2 ตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่ำงบัญชีกับทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
เพื่อพิสูจน์ควำมถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีเจ้ำหนี้และบัญชีใบสำคัญค้ำงจ่ำย

3.2 การแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชี
กำรบันทึกบัญชีผิดพลำดเป็นสิ่งที่อำจเกิดขึ้นได้เสมอในกำรปฏิบัติงำนกำรลงบัญชี แต่ถ้ำหำกผู้ทำบัญชี
ได้พยำยำมใช้ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกบัญชีอยู่เสมอแล้ว ควำมผิ ดพลำดในบัญ ชีจะลดน้อยลงไปด้วย
อย่ำงไรก็ดีเมื่อมีข้อผิดพลำดทำงบัญชีเกิดขึ้นให้แก้ไขควำมผิดพลำดนั้นโดยปฏิบัติดังนี้
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3.2.1 การบันทึกรายการผิดบัญชี ถ้ำกำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชีเกิดขึ้นในบัญชีแยกประเภททั่วไป
ให้แก้ไขด้วยวิธีกำรจัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีทั่วไปโดยปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.2.1.1 จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีทั่วไปแสดงบัญชีแยกประเภทที่ต้องเดบิตและเครดิต พร้อมทั้ง
จำนวนเงินและเหตุผล ถ้ำต้องแก้ไขบัญชีย่อยด้วยก็ให้แจ้งว่ำบัญชีย่อยบัญชีใดด้วย รำยกำรแก้ไขบัญชีนี้ จะเป็น
รำยกำรที่ ล้ ำ งรำยกำรที่ ผิ ด นั้ น แล้ ว ยกรำยกำรไปลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น กำรจ่ ำ ยค่ ำ วั ส ดุ ซึ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
เดบิตบัญชีแยกประเภทค่ำวัสดุ แต่ด้วยควำมผิดพลำดนำไปเดบิตบัญชีแยกประเภทครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์
กำรแก้ไขบัญชีเป็นดังนี้
1) จัดทำใบสำคัญกำรลงบัญชีทั่วไป บันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไป ดังนี้
เดบิต ค่ำวัสดุ xx
เครดิต ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์ xx
2) บันทึกรำยกำรในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง
3) หำกเป็นกำรผิดพลำดในบัญชีย่อยด้วยก็ต้องบันทึกรำยกำรแก้ไขในบัญชีย่อยที่
เกี่ยวข้องด้วย
3.2.1.2 ถ้ำเป็นกำรผิดพลำดระหว่ำงบัญชีย่อยซึ่งมีบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นบัญชีคุมบัญชี
เดียวกัน รำยกำรแก้ไขบัญชีต้องบันทึกไว้ทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย
3.2.1.3 กำรแก้ไขรำยกำร จำนวนเงิน ในบัญชีและหรือเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี ห้ำมมิให้
กระทำโดยกำรขูดลบ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่ำข้อควำมหรือจำนวนเงินที่ผิดด้วยน้ำหมึกสีแดงเป็นเส้นตรงคู่แล้วเขียน
ข้อควำมหรือจำนวนเงินที่ถูกต้องขึ้นใหม่
การแก้ไขข้อความและหรือจานวนเงินต้องให้หัวหน้านายทหารการเงิน นายทหารบัญชี
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือตำแหน่งเทียบเท่ำที่ เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น ลงลำยมือชื่อย่อ กำกับข้อควำมและ
หรือ จำนวนเงินที่แก้ไขทุกแห่งด้วยน้ำหมึกสีแดง เว้นแต่ในกรณีที่บัญชีหรือเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีนั้น
อยู่ ในควำมรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งโดยเฉพำะและบุ ค คลผู้ นั้ น จะต้ อ งแก้ ไขข้ อ ควำมและหรื อ
จำนวนเงินด้วยตนเองก็อนุโลมให้ บุคคลผู้นั้นลงลำยมือชื่อย่อกำกับข้อควำมและหรือจำนวนเงินที่ตนแก้ไขได้
ห้ำมขูดลบเขียนทับหรือใช้น้ำยำลบหมึกเป็นอันขำด
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3.3 กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
จัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปีนำเรียน ผบ.ทสส.

กำหนดห้วงระยะเวลำกำรเข้ำตรวจหน่วยประจำปี

แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำส

แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อเข้ำตรวจ

ทำกำรตรวจสอบ/รวบรวมเอกสำร หลักฐำน
ชี้แจงหน่วยรับตรวจ

จัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน

สรุปผลกำรตรวจและ
จัดทำรำยงำนขั้นต้น

สอบทำนและพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจ
เพื่อนำเรียน ผบ.ทสส.
แจ้งอนุมัติ ผบ.ทสส.ให้หน่วยรับตรวจทรำบ

รูปที่ 3-3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน
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3.4 การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
- ตรวจสอบกำรนำส่งเงิน ให้นำใบนำส่งเงินมำตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้มำรับบริกำร
ในแต่ละวัน โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวันที่รับเงินไว้ในใบเสร็จรั บเงิน และใบนำส่งเงิน และกำรลง
ลำยมือชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินมีระยะห่ำงกันมำกน้อยเพียงใด เมื่อรับเงินแล้วจะส่งเงินภำยในวันที่รับเงิน
หรืออย่ำงช้ำภำยในวันทำกำรถัดไป
- รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมกำรเก็บรักษำเงินได้ลงลำยมือชื่อแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อทรำบหรือไม่

3.5 การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมค้างนาน
- ตรวจสอบใบยืม คู่กับทะเบียนคุม ว่ำรำยกำรใดที่ยังไม่ชำระหนี้ภำยในกำหนดในสัญญำกำรยืมเงิน
หรือชำระหนี้เกินระยะเวลำที่กำหนด
- ตรวจสอบว่ำเงินยืมค้ำงนำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ยืมได้จัด ทำหนังสือติดตำมทวงถำม หรือรำยงำน
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบหรือไม่

3.6 การตรวจสอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- นำคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละแผนกนำมำตรวจสอบว่ำมีกำรเบิกซ้ำกัน หรือไม่
- สอบยัน กับคำสั่งเดิน ทำงรำชกำร และสอบยันกับสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน กับ รำยงำนยอด
กำลังพลประจำวัน มำตรวจสอบว่ำถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่มีกำรแลกเวรจะต้องนำใบแลกเวรมำตรวจสอบ
ประกอบด้วย

3.7 การตรวจสอบเงินมัดจา/เงินรับฝาก
- กำรถอนคื น เงิน มั ด จ ำ/เงิน ประกั น สั ญ ญำ ก็ ต่ อ เมื่ อ พ้ น ข้ อ ผู ก พั น ตำมสั ญ ญำ และภำยใน
ระยะเวลำตำมที่ระเบียบกำหนดหรือไม่
- กรณี มีเงิน ประกัน สั ญ ญำ พ้น ภำระผู กพั น ผู้ ขำยยังไม่มำรับ เงิน หน่ ว ยได้มี ห นั งสื อส่ งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งผู้ขำยมำรับเงินโดยกำหนดระยะเวลำให้มำรับเงิน และมีเงื่อนไขว่ำหำกพ้นกำหนด
ดังกล่ำว จะโอนเข้ำบัญชีทุนสะสมของหน่วย

3.8 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบวงเงินที่ทำกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้มีอำนำจอนุมัติต้องเป็นไปตำมที่คำสั่ง กห. (เฉพำะ)
ที่ 50/50 ลง 16 มี.ค.50 โดยผู้มีอำนำจอนุมัติ คือ ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับ ผบ.กรม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
- ตรวจสอบกำรทำสัญญำหรือข้อตกลงว่ำเป็นไปตำมที่ขออนุมัติไว้หรือไม่ ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ประกอบด้วย หน้ำงบใบสำคัญคู่จ่ำย และหลักฐำนประกอบกำรขอเบิกเงิน

29

บทที่ 4 การตรวจสอบการติดตามผลการแก้ไขข้อตรวจพบ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบของปีก่อนกับปีปัจจุบัน
- หนังสือรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมสั่งกำร ผบ.ทสส.
วิธีการตรวจสอบ
- ติดตำม สั่งกำร ผบ.ทสส. ของปีก่อน ที่ให้หน่วยดำเนินกำรแก้ไข และรำยงำนผลตำมสั่งกำร
ผบ.ทสส. ว่ำได้ ปฏิบัติจริงหรือไม่ อย่ำงไร หรืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (กรณีอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ต้องขอ
เอกสำรหลักฐำนว่ำได้ดำเนินกำรในเรื่องใดไปแล้วบ้ำง)
- ตรวจสอบว่ำหน่วยได้ทำกำรแก้ไขข้อตรวจพบตำมสั่งกำร ผบ.ทสส. ปีก่อนจริง ตำมหนังสือที่
หน่วยรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมสั่งกำร ผบ.ทสส. ตำมข้อตรวจพบหรือไม่
- ตรวจสอบว่ำหน่วยได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมสั่งกำร ผบ.ทสส. ตำมข้อตรวจพบภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด นับแต่วันที่ได้รับสั่งกำร ผบ.ทสส. หรือไม่
ระเบียบปฏิบัติ
- ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ.2553
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

ระเบียบ กค.ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบ กห.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2548
คำสั่ง กห. (เฉพำะ) ที่ 50/50 ลง 16 มี.ค.50 เรื่องกำรพัสดุ
ระเบียบ กค.ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.2550
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระเบียบ บก.ทท.ว่ำด้วยเงินรำยรับของสถำนศึกษำ พ.ศ.2553
ระเบียบ กห.ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ.2553 (รตส.53)
ข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ.2554 (ขกง.54)
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประมวลรัษฎำกร
o มำตรำ 50 (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย)
o มำตรำ 50 ทวิ (กำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย)
o มำตรำ 52 (กำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย)
o มำตรำ 69 ทวิ (กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย กรณีองค์กำรของรัฐบำลจ่ำยเงิน)
- หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0526.5/ว.36 ลง 25 เม.ย.43 เรื่อ ง แบบใบรับ รองกำรหั ก ภำษี
ณ ที่จ่ำย แบบ บก.28)
- หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 526.9/ว.107 ลง 27 ก.ย.43 เรื่อง กำรนำเงินนอกงบประมำณที่ฝำก
ธนำคำรพำณิชย์กลับเข้ำมำฝำกคลัง
- ประกำศอธิบ ดีกรมสรรพำกร เกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรำยกำร
เกี่ยวกับภำษีเงินได้ของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ข้อ 2 (4) (ก) และ (ข) (หักภำษี ณ ที่จ่ำยเมื่อจ่ำยเงินได้
ให้นิติบุคคลครั้งหนึ่งตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป)
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สมาชิกกลุ่มกิจกรรมจัดการความรู้ สตน.ทหาร ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วย

สตน.ทหำร

ชื่อกลุ่ม

ผู้ตรวจสอบภำยใน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศำสตร์ : กำรรักษำมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ
(ระบุใน K – map)
ที่ปรึกษากลุ่ม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1. พล.ต.หญิง จิตปอง
2. พ.อ.หญิง ปรมำพร

เจียนสูงเนิน
วิมลศิลปิน

ผทค.บก.ทท.
รอง ผอ.สตน.ทหำร (ฝ่ำยวิชำกำร)

ลาดับ

ยศ - ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งและประสบการณ์ทางาน

1.

พ.อ. สุวันชัย แจ้งกระจ่ำง

หัวหน้ำกลุ่ม เชี่ยวชำญตรวจสอบ 30 ปี

2.

พ.อ. ชัยวัฒน์ คชวงษ์

สมำชิก

เชี่ยวชำญตรวจสอบ 25 ปี

3.

พ.อ.หญิง สุทินีย์ คชภักดี

สมำชิก

เชี่ยวชำญตรวจสอบ 25 ปี

4.

พ.อ.หญิง เกสินี เสนะวงศ์

สมำชิก

เชี่ยวชำญตรวจสอบ 25 ปี

5.

พ.อ.หญิง กมลทิพย์ กลับฝั่ง

สมำชิก

เชี่ยวชำญตรวจสอบ 25 ปี

6.

พ.อ. วัชรพงษ์ นพพันธ์

สมำชิก

ทำงำนด้ำนแผน 4 ปี

7.

น.อ.หญิง จำรุวรรณ ขำประเสริฐ ร.น. เลขำฯ

ทำงำนด้ำนแผน 2 ปี

8.

พ.ท. อรรณพ อุทยำวลี

รวบรวมข้อมูล

สมำชิก

ชื่อเรื่องที่ดาเนินกิจกรรม

คู่มือกำรตรวจสอบเงินรำยรับของสถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรม

1. เพื่อจัดทำคู่มือกำรตรวจสอบเงินรำยรับของสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถตรวจสอบเงินรำยรับของ
สถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

ห้วงเวลาดาเนินการ

ต.ค.60 - ก.ย.61

