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1.  ช่ืองาน   ตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลงั ผา่นระบบ KTB Corporate Online 

2.  วตัถุประสงค์    

 1)  เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินและน าเงินส่งคลงัผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

2)  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน และให้ค  าปรึกษาแนะน า เพื่อให้มีแนวทางการ
ปฏิบติังาน  

3.  ขอบเขตของงาน 

 ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบการรับเงินและการน าเงินส่งคลงัผา่นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) 

4.  ค าจ ากดัความ 

 การรับเงินและน าเงินส่งคลงัผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หมายถึง การรับ
เงินหรือน าเงินส่งคลงัของส่วนราชการโดยใชบ้ริการผา่นระบบธนาคาร Internet Banking เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงินขององคก์รใหมี้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และปลอดภยั   

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 1.  ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ พร้อมจดัท าแนวทางการตรวจสอบ 
 3.  จดัท าเคร่ืองมือกระดาษท าการเพื่อใชบ้นัทึกขอ้ตรวจพบ 
 4.  ด าเนินการตรวจสอบ ดงัน้ี 
   4.1 ตรวจสอบหลกัฐานการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งการขอเปิดใชบ้ริการรับช าระ
เงิน (Bill Payment) และการน าเงินส่งคลงั ผา่นระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิปฏิบติัท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559  
   4.2  สอบทานเอกสารค าสั่งแต่งตั้งผูมี้สิทธิเขา้ใชง้านในระบบ KTB Corporate Online เช่น 
ผูดู้แลระบบ (Company Administrator) และผูใ้ชง้านในระบบ (Company User) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 109 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 
2559  
   4.3  สอบทานการควบคุมการรับเงินและน าเงินส่งคลงั เช่น การเรียกรายงานการรับช าระ
เงินระหว่างวนั (Receivable information Online) รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบญัชี (e-Statement 



Account Information)  เอกสารหนา้จอการท ารายการส าเร็จ เป็นตน้ ในทุกส้ินวนัท าการ การก ากบัดูแลหรือ
สอบทานการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีจากผูอ้  านวยการกลุ่ม 
   4.4  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของรายการรับเงินและน าเงินส่งคลงั จากรายงานการ
รับช าระเงินระหว่างวนั (Receivable information Online) รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบญัชี  
(e-Statement Account Information)  เอกสารหนา้จอการท ารายการส าเร็จ วา่ถูกตอ้งตามหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ เช่น ใบแจง้การช าระเงิน ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 
   4.5  ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีในระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ
และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว 399 ลงวนัท่ี 10 
ตุลาคม 2559 เร่ือง แนวปฏิบติัทางบญัชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลงัของส่วนราชการผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  เป็นตน้ 
 5.  วเิคราะห์และบนัทึกผลการตรวจสอบหรือขอ้ตรวจพบลงในกระดาษท าการ 
 6.  จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
 7.  เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการต่อไป 
 8.  แจง้ผลการตรวจสอบใหห้น่วยรับตรวจรับทราบและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
 9.  ติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Flow Chart การปฏิบติังาน 
กระบวนงาน ตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลงั 

ผา่นระบบ KTB Corporate Online 
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สั่งการเพิ่มเติม 

 

   

 

 

ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ  
พร้อมจดัท าแนวทางการตรวจสอบ 

จดัท าเคร่ืองมือกระดาษท าการ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

วเิคราะห์และบนัทึกผลการตรวจสอบ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
เสนอ ผอ.สพป. 

 

แจง้หน่วยรับตรวจแกไ้ขตามขอ้ตรวจพบ 

ติดตามผลการแกไ้ข / สรุปผลการแกไ้ข 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
เสนอ ผอ.สพป. 

 

จดัเก็บเป็นสารสนเทศ 

เสร็จส้ิน 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

 กระดาษท าการตรวจสอบ 

8.  เอกสาร / หลกัฐานอ้างองิ 
 1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งของส่วนราชการผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
 2) หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุด ท่ี กค 0402.2/ว109 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 เร่ือง ก าหนด
ตวับุคคลผูมี้สิทธิเขา้ใชง้านในระบบ KTB Corporate Online   
 3) หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว 399 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง แนวปฏิบติั
ทางบญัชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลงัของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online)   
 4) หนงัสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04012/ว 141 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 
2563 เร่ือง แนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงินการบญัชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   


