
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุตธิรรม 

แผนปฏิบัตงิานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

การตรวจสอบการเงิน การบญัชี และการพสัดุ 

หน่วยรับตรวจ   (ส่วนราชการ)   

กจิกรรมที่ตรวจสอบ  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

1.  การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั 

2.  การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 

3.  การควบคุมการรับ นาํส่ง และนาํฝากเงิน 

4.  การควบคุมเงินทดรองราชการ 

การพสัดุ 

การควบคุมทรัพยสิ์น 

การติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 

1.  การควบคุมงบประมาณ 

2.  การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 

การบนัทึกบญัชีตามระบบ GFMIS 

1.  การควบคุมทัว่ไป 

2.  การบญัชี 

วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ   

1.  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชีและการพสัดุ เป็นไปตาม

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ คาํสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทาง

การเงิน การบญัชีและการพสัดุถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
2.  เพ่ือให้ทราบว่าการใชจ่้ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้มีการจดัทาํ

แผนการใชจ่้ายเงินท่ีชดัเจนและแน่นอน การใชจ่้ายเงินเป็นไปตามแผนการใชจ่้าย และอตัราร้อยละ         

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดและแนวทางเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ 

3.  เพ่ือให้ทราบว่าการบันทึกบญัชีเป็นไปตามระบบการบริหารการเงินการคลงัสู่ระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (Government Fiscal Management information System : GFMIS) และการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 

4.  เพ่ือสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงิน การบญัชี        

และการพสัดุ  
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ตรวจสอบการเบิกจ่ายและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS สอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นการเงิน การบญัชี

และการพสัดุ และสาํรวจองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.                        

ของ        (ส่วนราชการ)     

จาํนวนวนัในการตรวจสอบ       จาํนวน  วนัทาํการ 

ผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบ 

1.   (ช่ือผูต้รวจสอบ  /  ตาํแหน่ง)   

2.   (ช่ือผูต้รวจสอบ  /  ตาํแหน่ง)   

3.   (ช่ือผูต้รวจสอบ  /  ตาํแหน่ง)   

4.   (ช่ือผูต้รวจสอบ  /  ตาํแหน่ง)   
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วธิีการตรวจสอบ 

กจิกรรมการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

1.  การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั  

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงัมีอยูจ่ริง ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถแยกประเภทของเงินได ้ 

ประเด็นการตรวจสอบ 1.  เงินสดคงเหลือมีอยูจ่ริง ถูกตอ้ง ครบถว้นและเก็บรักษาถูกตอ้ง  

2.  เงินฝากธนาคารมีอยูจ่ริงถูกตอ้ง ครบถว้น  

3.  เงินฝากคลงัมียอดถูกตอ้ง ครบถว้น  

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/  

วนัที่ตรวจสอบ 

1. เงนิสดคงเหลือมอียู่จริง 

ถูกต้อง ครบถ้วน และเกบ็

รักษาถูกต้อง เหมาะสม 

1. เงินสดท่ีตรวจนบัได ้

ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือ

ประจาํวนั และบญัชีเงินสด  

1. สอบทานการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

1.1 มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

และมีการมอบหมายผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบรับ-

จ่ายเงินในระบบ GFMIS  

1.2 ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามคาํสัง่     

โดยเคร่งครัด  

1.3 มีการจดัทาํรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั

เป็นปัจจุบนั 

1. คาํสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

2. เอกสารการมอบหมาย

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ

รับ–จ่ายเงินในระบบ 

GFMIS  

3. รายงานเงินคงเหลือ

ประจาํวนั  

แบบเก็บขอ้มูล   

  2. ตรวจนบัเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตวัเงิน 

เปรียบเทียบกบัรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั และ

รายงานเงินสดคงเหลือประจาํวนั จากระบบ 

GFMIS เพ่ือพิสูจน์ว่ามีอยูจ่ริง ถูกตอ้ง ครบถว้น 

1. ตวัเงินและเอกสาร  

แทนตวัเงิน  

2. รายงานเงินคงเหลือ 

ประจาํวนั  

3. รายงานเงินสดคงเหลือ

ประจาํวนัจากระบบ GFMIS 

กระดาษทาํการ

ตรวจนบัเงิน 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

 2. จาํนวนเงิน และระยะเวลา 

เก็บรักษาเงินสดคงเหลือ

เป็นไปตามระเบียบ 

1. วิเคราะห์ว่าเงินสดคงเหลือท่ีตรวจนบัไดเ้ป็นเงิน

ประเภทใด วงเงินและระยะเวลาเก็บรักษาเงิน 

เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนดหรือไม่  

2. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจดัใหมี้การควบคุม 

เงินสดคงเหลือในมือ โดยวิธีการดงัน้ีหรือไม่ 

2.1 จดัทาํรายละเอียดแยกประเภทเงินสดคงเหลือ 

2.2 ควบคุมมิใหมี้วงเงินและ ระยะเวลาการเก็บ

รักษาเงินเกินอาํนาจ โดยนาํเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ 

สัง่การในกรณีมีการเก็บเงินสดเกินวงเงินหรือเกิน

ระยะเวลาท่ีระเบียบกาํหนด 

1. รายงานเงินคงเหลือ

ประจาํวนั  

2. บนัทึก/รายงาน  

เสนอผูบ้ริหาร  

  

2. เงินฝากธนาคารมอียู่จริง 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร เป็นปัจจุบนั 

1. สอบยนัยอดคงเหลือของบญัชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย ์กบัสมุดคู่ฝากธนาคาร (ท่ีปรับ

ยอดเป็นปัจจุบนัแลว้) หรือหนงัสือยนืยนัยอดเงิน

ฝากธนาคาร ณ วนัตดัยอด  

2. จดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วนัตดัยอด 

เพ่ือพิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของบญัชีเงินฝากธนาคาร

ทุกรายการ กรณีไม่ถูกตอ้งใหห้าสาเหตุ  

3. สอบทานว่ามีการจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวนัทุกบญัชี เป็นประจาํ 

ทุกส้ินเดือน หรือไม่ 

1. งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

2. ใบแจง้ยอดเงินฝาก

ธนาคาร (Bank Statement)  

3. บญัชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวนั  

4. บญัชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย/์ประจาํ  

5. สมุดคู่ฝากธนาคาร 

1. กระดาษทาํการงบ

เทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร  

2. แบบเก็บขอ้มูล  
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

 2. ยอดเงินตามรายละเอียด

เงินฝากธนาคารคงเหลือ

ตรงกบัยอดคงเหลือตาม

บญัชีเงินฝากธนาคาร  

1. สอบทานว่ามีการจดัทาํรายละเอียดเงินฝาก

ธนาคารคงเหลือของทุกบญัชีเป็นประจาํทุกเดือน

หรือไม่ ดงัน้ี 

1.1 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ 

ประกอบดว้ยรายการใด จาํนวนเงินเท่าใด  

1.2 เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 

ประกอบดว้ยเงินประเภทใด แต่ละประเภทมี

จาํนวนเงินเท่าใด  

2. สอบทานยอดเงินตามรายละเอียดตามขอ้ 1 

ว่าถูกตอ้งตรงกนักบัยอดคงเหลือตามบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร และยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร 

(Bank Statement) หรือไม่ 

แบบเก็บขอ้มูล    

3. เงินฝากคลงัมยีอดถูกต้อง 

ครบถ้วน  

รายละเอียดเงินฝากคลงั

คงเหลือ ตรงกบั “รายงาน 

แสดงการเคล่ือนไหวเงินฝาก 

กระทรวงการคลงั  

(ZGL_RPT013)” 
 

  

1. สอบทานการควบคุมว่ามีการจดัทาํรายละเอียด 

เงินฝากคลงัคงเหลือเป็นประจาํทุกเดือน                           

ว่าประกอบดว้ยเงินประเภทใด  

2. กระทบยอดเงินฝากคลงัคงเหลือ ตาม “รายงาน

แสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลงั 

(ZGL_RPT013)” กบัรายละเอียดเงินฝากคลงั

คงเหลือ  

1. บญัชีเงินฝากคลงั  

บญัชียอ่ยเงินฝากคลงั  

2. รายละเอียดเงินฝากคลงั 

คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 

3. รายงานแสดงการ 

เคล่ือนไหวเงินฝาก

กระทรวงการคลงั 

(ZGL_RPT013) 
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2.  การควบคุมการเบกิจ่ายเงิน  

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า หน่วยรับตรวจมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบกาํหนด  

ประเด็นการตรวจสอบ 1.  เงินงบประมาณคงเหลือถูกตอ้ง  

2.  การเบิกจ่ายเงินถูกตอ้ง  

3.  การจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิในระบบ GFMIS ถูกตอ้ง ครบถว้น  

4.  การจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ ผูมี้สิทธิถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกาํหนด 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

1. เงินงบประมาณคงเหลือ

ถูกต้อง 

ยอดเงินคงเหลือในทะเบียน

คุมเงินประจาํงวด ถูกตอ้ง 

ตรงกบัรายงานสถานะ  

การใชจ่้ายงบประมาณ 

(ZFMA47) 

1. ตรวจสอบว่ามีการจดัทาํทะเบียนคุมเงินประจาํ

งวดหรือไม่ และไดแ้ยกเป็นรายโครงการ พร้อมทั้ง 

แสดงยอดคงเหลือของทุกโครงการหรือไม่ 

2. สอบทานว่ามีการสอบยนัยอดเงินงบประมาณ

คงเหลือในทะเบียนคุมเงินประจาํงวด กบัรายงาน

สถานะการใชจ่้ายงบประมาณ (ZFMA47) และเงิน 

งบประมาณคงเหลือท่ีเจา้หนา้ท่ีวางเบิกควบคุมไว ้

ว่าถูกตอ้งตรงกนั เป็นประจาํทุกเดือน  

3. มีการวิเคราะห์ผลการสอบยนัยอดเสนอผูบ้ริหาร  

4. กรณีท่ีหน่วยรับตรวจไม่จดัทาํผลการสอบยนัยอด 

ใหผู้ต้รวจสอบสอบยนัยอดเอง หากไม่ถูกตอ้งตรงกนั 

ใหห้าสาเหตุ 

 

1. ทะเบียนคุม                   

เงินประจาํงวด  

2. รายงานสถานะ            

การใชจ่้ายงบประมาณ 

(ZFMA47)  

แบบเก็บขอ้มูล 

แบบตรวจสอบ

รายงานสถานะ      

การใชจ่้ายงบประมาณ  
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

2. การเบกิจ่าย เงินถูกต้อง 1. เอกสารหลกัฐานการ

เบิกเงินไดรั้บอนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจ  

2. รายการตั้งเบิกใน

รายงานสรุปรายการขอ

เบิกเงิน (ZAP_RPTW01) 

มีหลกัฐานขอเบิกครบทุก

รายการ 

1. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจดัใหมี้การตรวจสอบ

รายงานการขอเบิกเงินคงคลงั (ZINF_R09) กบั

หลกัฐานขอเบิกท่ีผา่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ  

ก่อนทาํการอนุมติัในระบบ GFMIS (ปลด Block) หรือไม่  

2. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจดัใหมี้การตรวจสอบ 

รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) 

กบัหลกัฐานขอเบิกเป็นประจาํทุกวนัหรือไม่  

3. สอบทานการเสนอรายงานสรุปรายการขอเบิก

เงิน (ZAP_RPTW01) ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ให ้

หวัหนา้ส่วนราชการลงนามรับรองความถูกตอ้งหรือไม่  

4. กรณีท่ีหน่วยรับตรวจไม่ตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจ

สอบทาํการสุ่มตรวจสอบรายการตามขอ้ 2 

1. หลกัฐานขอเบิก 

2. รายงานขอเบิก              

เงินคงคลงั (ZINF_R09) 

3. รายงานสรุปรายการ 

ขอเบิกเงิน 

(ZAP_RPTW01) 

แบบเก็บขอ้มูล  

3.  การจ่ายเงินเจ้าหนี/้             

ผู้มสิีทธใินระบบ GFMIS 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

รายช่ือเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิและ

จาํนวนเงินท่ีรับในรายงาน

แสดงการจ่ายเงินเขา้บญัชี

ของผูมี้สิทธิรับเงิน 

(ZAP_RPT506) ตรงกบั

หลกัฐานขอเบิก 

 

1. สอบทานว่ามีการตรวจสอบรายช่ือเจา้หน้ี/ผูมี้

สิทธิ และจาํนวนเงินในรายงานแสดงการจ่ายเงิน 

เขา้บญัชีของผูมี้สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กบั

หลกัฐานขอเบิกหรือไม่ 

2. สอบทานว่ามีการแนบรายงานแสดงการจ่ายเงิน

เขา้บญัชีของผูมี้สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กบั

หลกัฐานตน้เร่ืองเบิก โดยถือเป็นหลกัฐานการจ่าย

และจดัเก็บเรียงลาํดบัตามวนัท่ีจ่ายเงิน 

1. หลกัฐานตน้เร่ืองเบิก

กรณีจ่ายตรงตามระบบ 

GFMIS 

2. รายงานแสดงการ

จ่ายเงินเขา้บญัชีของผูมี้

สิทธิรับเงิน 

(ZAP_RPT506) 

แบบเก็บขอ้มูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

4.  การจ่ายเงินให้เจ้าหนี/้ 

ผู้มสิีทธถูิกต้อง ครบถ้วน 

ภายในระยะเวลาที่ระเบยีบ

กาํหนด 

 

1. รายช่ือเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิ 

และจาํนวนเงินใน

หลกัฐานการจ่ายตรงกบั 

หลกัฐานขอเบิก 

 

1.  สอบทานว่าเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ เงนิทีไ่ดร้บัมกีาร

นําส่ง หรอืนําฝากธนาคารถูกตอ้ง ครบถ้วน 

ก่อนการเขียนเช็คสัง่จ่ายเงินผูเ้ขียนเช็คตรวจสอบ

จาํนวนเงินท่ีรับโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารตาม

รายงานธนาคาร (Bank Statement) กบัรายงานแสดง

รายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) 

2.  ผูเ้ขียนเช็คกระทบยอดจาํนวนเงินรับโอนเขา้

บญัชีกบัจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายใหต้รงกนัก่อนการ

เขียนเช็คสัง่จ่าย 

3.  ผูบ้งัคบับญัชาสอบทานความถูกตอ้งของการ

เขียนเช็คสัง่จ่าย 

4.  เม่ือจ่ายเช็ค ใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิลงลายมือช่ือรับ

เช็คและไดเ้รียกหลกัฐานการจ่าย 

1. เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 

2. รายงานแสดง

รายละเอียดสถานะ     

การเบิกจ่ายเงิน

(ZAP_RPT503) 

3. Bank Statement 

 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

 2. จ่ายเงินภายใน15 วนั 

ทาํการนบัแต่วนัท่ีรับเงิน

จากคลงั 

 

1.  สอบถามเจา้หนา้ท่ีว่ากรณีจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี

บุคคลภายนอก ส่วนใหญ่จ่ายโดยการโอนเงินเขา้

บญัชีเงินฝากธนาคารของเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิหรือไม่ 

พร้อมตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายเงินเพ่ือสอบยนั 

 

1. เจา้หนา้ท่ีจ่ายเงิน 

2. หลกัฐานการโอนเงิน

เขา้บญัชี 

 

 

 

 

แบบเก็บขอ้มูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  2.  สอบทานการควบคุม เพ่ือใหท้ราบรายการคา้ง

จ่ายและเร่งรัดจ่ายเงินท่ีคา้ง โดยตรวจสอบว่า 

2.1  จดัทาํรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

หรือไม่ 

 2.2  มีการตรวจสอบว่ามีรายละเอียดเงินฝาก

ธนาคารในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

คา้งนานเกินกาํหนดระยะเวลาตามระเบียบหรือไม่ 

กรณีมีเงินคา้งนานมีการติดตามเร่งรัดเจา้หน้ี/            

ผูมี้สิทธิใหม้ารับเงินโดยเร็ว หรือไม่ 

 2.3  ทุกส้ินเดือน เจา้หนา้ท่ีบญัชีไดว้ิเคราะห์  เงิน

คา้งนานในรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

เสนอผูบ้ริหาร เพ่ือสัง่การหรือไม่ 

 

1. รายละเอียดเงินฝาก

ธนาคารในงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ

คงเหลือ 

2. หลกัฐานการเร่งรัด

การจ่ายเงิน 

3. บนัทึกเสนอผลการ

วิเคราะห์เงินคา้งจ่าย 

  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง กระทรวงยุติธรรม  :  แผนงานตรวจสอบ (Audit Program) การตรวจสอบการเงิน การบญัชีและการพสัดุ   9 



3.  การควบคุมการรับ นําส่ง และนําฝากเงิน 

วตัถุประสงค์      เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ เงนิทีไ่ดร้บัมกีารนําส่ง หรอืนําฝากธนาคารถูกตอ้ง ครบถ้วน 

ประเด็นการตรวจสอบ การรับ นาํส่ง และนาํฝากเงินในระบบ GFMIS ถูกตอ้งตรงตามหลกัฐาน 

 ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

การรับ นาํส่งและนาํฝาก

เงินในระบบ GFMIS

ถูกตอ้งตรงตามหลกัฐาน 

 

รายการรับนาํส่ง/              

นาํฝากเงินในรายงาน         

การรับรายไดแ้ละนาํส่ง

เงินคงคลงั ถูกตอ้งตรงกบั

ใบเสร็จรับเงินและใบรับ

เงินของธนาคาร 

 

1. สอบทานว่ามีการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

1.1  เจา้หนา้ท่ีการเงินมีการออกใบเสร็จรับเงิน                

ทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 

1.2  จดัทาํทะเบียนควบคุมการรับ และนาํส่ง/นาํฝาก 

- บนัทึกการรับเงินในทะเบียน ตามใบเสร็จรับเงิน/

ใบรับฝากเงินจากหน่วยงานยอ่ย 

- บนัทึกการนาํส่ง/นาํฝากเงินในทะเบียนตามหลกัฐาน 

การนาํส่ง (ใบขอรับเงินและสาํเนาใบนาํฝากธนาคาร) 

1.3 มีการเสนอขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจก่อนนาํเงินส่ง/

ฝากเงินท่ีธนาคาร 

1.4 บนัทึกรายการรับ และนาํส่งเงินในระบบ GFMIS 

1.5 มีการสอบทานความถูกตอ้งของการบนัทึกรับ

และบนัทึกนาํส่งเงินในระบบ GFMIS โดยตรวจสอบ 

รายการในรายงานการรับรายไดแ้ละนาํส่งเงินคงคลงั 

1.6 มีการเสนอขออนุมติัรายงานการรับรายไดแ้ละ

นาํส่งเงินคงคลงัจากผูมี้อาํนาจก่อนการอนุมติั

นาํส่งในระบบ (ปลด Block) 

1. ทะเบียนควบคุมการรับ 

และนาํส่งเงิน 

2. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หลกัฐาน 

- สาํเนาใบเสร็จรับเงิน 

- สาํเนาใบรับฝากเงิน 

จากหน่วยงานยอ่ย 

- ใบขอรับเงินของ

ธนาคาร (Deposit 

Receipts) 

- สาํเนาใบนาํฝากธนาคาร 

(Pay – in Slips) 

- รายงานการรับรายได้

และนาํส่งเงินคงคลงั 

 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง กระทรวงยุติธรรม  :  แผนงานตรวจสอบ (Audit Program) การตรวจสอบการเงิน การบญัชีและการพสัดุ   10 



 ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  2. ตรวจสอบการจดัทาํทะเบียนควบคุมการรับ 

และนาํส่ง/นาํฝาก ว่าบนัทึกรายการครบถว้น            

เป็นปัจจุบนัหรือไม่ 

3. ตรวจสอบรายงานการรับรายไดแ้ละนาํส่งเงินคง

คลงั กบัทะเบียนคุมการรับและนาํส่ง/นาํฝาก 
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4.  การควบคุมเงินทดรองราชการ 

วตัถุประสงค์     1. เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ เหมาะสม ดงัน้ี 

1.1  จดัทาํทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกตอ้ง  

1.2  ตรวจสอบความเคล่ือนไหวเงินทดรองราชการตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด  

1.3  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

1.4  มีการควบคุมการรับ - จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม  

1.5  เก็บรักษาเงินทดรองราชการท่ีคงเหลือเป็นเงินสดถูกตอ้ง  

1.6  รายงานเงินทดรองราชการถูกตอ้งครบถว้น  

2. เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การบริหารจดัการเงินทดรองราชการมีประสิทธิภาพ (ความสามารถในการหมุนเวียนใชจ่้ายเงินทดรองราชการ) 

ประเดน็การตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

1. ทะเบียนคุม เงินทดรอง 

ราชการถูกต้อง 

เงินทดรอง ราชการมีอยู่

จริง ครบถว้นตรงกบั ยอด

คงเหลือ ตามทะเบียน คุม

เงินทดรอง ราชการ 

1. สอบทานความมีอยูจ่ริงของเงินทดรองราชการ   

ณ วนัท่ีตดัยอดท่ีเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 

และใบสาํคญัว่าถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามยอด

คงเหลือท่ีปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

หรือไม่ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

- ตรวจนบัเงินสด    - ตรวจสอบใบสาํคญั  

- ตรวจสอบสญัญายมืเงินท่ียงัไม่ไดส่้งใช ้ 

- ตรวจสอบยอดเงินฝาก ธนาคารคงเหลือตาม

ทะเบียนคุม เงินทดรองราชการเปรียบเทียบกบั 

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก หาก ไม่ตรงกนัให้

จดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย)์ 

1. ทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการ  

2. สมุดบญัชีเงินฝาก  

ธนาคาร  

3. สญัญายมืและทะเบียน

คุมลูกหน้ี (ถา้มี)  

4. สาํเนาใบรับใบสาํคญั  

5. สาํเนาใบเสร็จรับเงิน  

6. ใบสาํคญัคา้งเบิก  

7. รายงานงบเทียบยอด  

เงินฝากธนาคาร 

1. รายละเอียด ฐานะ

เงินทดรอง ราชการ  

ณ วนัตดัยอด  

2. งบเทียบยอด  

เงินฝากธนาคาร     

เงินทดรองราชการ     

ณ วนัตดัยอด 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

2. จดัให้มกีาร ตรวจสอบ 

รายการ เคล่ือนไหว เงินทด

รอง ราชการ 

1. คาํสัง่แต่งตั้งผูท้าํหนา้ท่ี

ตรวจสอบรายการ

เคล่ือนไหว  

2. ลายมือช่ือของ                   

ผูต้รวจสอบกาํกบัรายการ 

ท่ีตรวจสอบในทะเบียน 

2. สอบทานว่า  

2.1  มีการแต่งตั้งผูต้รวจสอบ รายการเคล่ือนไหว 

ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ หากมี

การแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไม่เป็นบุคคล

คนเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัทาํทะเบียนคุมเงินทดรอง 

ราชการ (ดูคาํสัง่ประกอบ)  

2.2  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ

รายการเคล่ือนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ      

ไดท้าํการตรวจสอบเป็นประจาํทุกวนัหรือไม่     

โดยดูร่องรอยการปฏิบติังาน (ลงช่ือกาํกบัในทะเบียนฯ) 

1. คาํสัง่มอบหมาย  

ผูค้วบคุมเงินทดรอง 

ราชการ  

2. ทะเบียนคุมเงิน ทดรอง

ราชการ 

แบบเก็บขอ้มูล  

3. มกีาร แบ่งแยก หน้าที่

ความ รับผดิชอบ 

ผูจ่้ายเงินทดรองราชการ

ไม่เป็น เจา้หนา้ท่ีวาง เบิก

เงินงบประมาณ ชดใช ้

3. ใหต้รวจสอบ โดยดูคาํสัง่และ สงัเกตการ

ปฏิบติังานว่ามีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบควบคุม 

เงินทดรองราชการโดยเฉพาะ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายเป็นผูจ่้าย เงินทดรองราชการตอ้งไม่เป็น 

บุคคลเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีผูว้าง เบิกเงินงบประมาณ

ชดใชเ้งินทดรองราชการ 

คาํสัง่มอบหมายงาน แบบเก็บขอ้มูล  

4. การควบคุม การรับจ่าย 

เงินทดรอง ราชการรัดกุม 

1. มีใบเสร็จรับเงินและหรือ 

ใบรับใบสาํคญัเม่ือรับเงินสด 

และหรือ ใบสาํคญั  

 

4. ใหส้อบทานว่า  

4.1  การส่งใชส้ญัญายมืเงินเป็นเงินสด มีการ

ออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และกรณีส่งใชเ้ป็น

ใบสาํคญั ออกใบรับใบสาํคญั หรือไม่  

1. ใบเสร็จรับเงิน  

2. ใบสาํคญัรับเงิน  

3. หลกัฐานการส่งใช ้ 

เงินยมื 

แบบเก็บขอ้มูล  
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

 2. หลกัฐานการ จ่ายไดรั้บ

อนุมติั จากผูมี้อาํนาจ  

3. หลกัฐานการจ่าย

ประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” 

4.2  ก่อนการจ่ายเงิน มีการ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้น ของหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบสาํคญั รองจ่าย 

สญัญายมื และเอกสารประกอบ ฯลฯ แลว้เสนอขอ

อนุมติัจากผูมี้อาํนาจ หรือไม่  

4.3 เม่ือจ่ายเงินใหต้รวจสอบ หลกัฐานประกอบ 

การจ่ายค่ารักษา พยาบาล และค่าการศึกษาบุตร          

ท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินทุกฉบบั ว่ามีการประทบัตรา 

“จ่ายเงินแลว้” หรือไม่ 

   

5. การเกบ็ รักษาเงนิสด 

ถูกต้อง 

เงินสดคงเหลือ เก็บรักษา

ในตูนิ้รภยั 

5.1 ใหต้รวจนบัจาํนวนเงินสด เก็บรักษา ณ ท่ีทาํการ

เกินวงเงิน ท่ีกระทรวงการคลงัอนุญาต หรือไม่  

5.2 มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไวใ้น       

ตูนิ้รภยั และระบุจาํนวนเงินไวใ้นรายงานเงิน

คงเหลือประจาํวนัในช่อง “หมายเหตุ” หรือไม่ 

1. รายงานเงินคงเหลือ  

ประจาํวนั  

2. เงินสด 

แบบเก็บขอ้มูล  

6. การรายงาน  

ประจาํเดือน  

ครบถ้วน  

ถูกต้อง 

1. รายงาน ฐานะเงินทดรอง 

ราชการ  

2. รายละเอียดลูกหน้ีเงิน 

ทดรองราชการคงเหลือ  

3. รายละเอียดใบสาํคญั

เงิน ทดรองราชการ  

4. งบเทียบยอดเงินฝากฯ 

6. ใหส้อบทานว่า  จดัใหมี้การรายงาน  

(1) ทุกส้ินเดือนไดจ้ดัทาํ รายงานครบถว้น                 

ทั้ง 4 รายการ เป็นประจาํทุกเดือน  

(2) ส่งรายงานให ้ส.ตง. ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน

ถดัไป หรือไม่ 

1. รายงานฐานะเงิน       

ทดรองราชการ  

2. รายละเอียดลูกหน้ีเงิน

ทดรองราชการคงเหลือ  

3. รายละเอียดใบสาํคญั 

เงินทดรองราชการ  

4. งบเทียบยอดเงินฝากฯ 

รายละเอียดลูกหน้ี 

คา้งนานเกินกาํหนด 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

7.  การบริหารจดัการ            

เงินทดรองราชการ                 

มปีระสิทธิภาพ 

สดัส่วนการใชจ่้ายเงิน          

ทดรองราชการเฉล่ีย  

ต่อวงเงินทดรอง  

ราชการท่ีไดรั้บ 

1. ใหค้าํนวณสดัส่วนการใช ้โดยตรวจสอบ

ทะเบียนคุมเงินทดรอง ราชการ แลว้ทาํการ  

1.1  วิเคราะห์การใชจ่้ายทั้งหมดจากเงินทดรอง

ราชการภายในระยะท่ีสุ่มตรวจ (อยา่งนอ้ย 2 เดือน) 

แลว้เฉล่ียต่อเดือน  

1.2  หาสดัส่วนค่าใชจ่้ายเงินทดรองราชการเฉล่ีย 

ต่อวงเงินทดรองราชการท่ีไดรั้บ หากมี

ประสิทธิภาพควรมีสดัส่วนเท่ากบั 1 นัน่คือ           

อยา่งนอ้ยการใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบัวงเงิน         

ทดรองราชการท่ีไดรั้บ  

2. กรณีท่ีการหมุนเวยีนการใชจ่้ายเงินทดรอง

ราชการตํ่ากว่า 1 ใหต้รวจสอบหาสาเหตุ โดย  

2.1  ตรวจสอบว่าลูกหน้ีส่งใชเ้งินยมืภายใน

กาํหนดสญัญา หรือไม่  

2.2  สอบทานว่า มีการควบคุมต่อไปน้ีหรือไม่  

(1)  มีการวิเคราะห์รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

เสนอผูบ้ริหารทราบ เพ่ือพิจารณาสัง่การ กรณีมี

ขอ้สงัเกตในประเด็น ต่อไปน้ี 

 

 

ทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการ 

แบบเก็บขอ้มูล  
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 
  -  มีลูกหน้ีคา้งนานเกิน กาํหนดส่งใชต้ามสญัญา  

-  จาํนวนใบสาํคญัมีมาก เน่ืองจากการเบิกเงิน

งบประมาณชดใชเ้งินทดรองราชการล่าชา้  

(2)  กรณีมีลูกหน้ีคา้งนานเกินกาํหนดสญัญา             

ไดมี้การติดตามเร่งรัด หรือไม่  

3. สอบทานว่า มีการใหบ้ริการเงินทดรองราชการ

อยา่งหลากหลายหรือไม่ โดยไดมี้การกาํหนดการ

จ่ายเงินทดรองราชการใหก้บักลุ่มงานใด ประเภท

รายจ่ายใด และมีการใหบ้ริการตามท่ีกาํหนดจริง  

4. สอบทานว่า การวางเบิกเงินงบประมาณชดใช้

ใบสาํคญัเงินทดรองราชการรวดเร็ว เพ่ือใหมี้เงิน

หมุนเวียนเพียงพอแก่ความตอ้งการ โดยไดมี้กาํหนด 

ระยะเวลาในการรวบรวมใบสาํคญั เพ่ือวางเบิกเงิน

งบประมาณชดใชเ้งินทดรองราชการโดยเร็วหรือไม่ 

และตรวจสอบว่าการเบิกเงิน งบประมาณชดใช้

ใบสาํคญั เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือไม่ 
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กจิกรรมการพสัดุ 

การควบคุมทรัพย์สิน 

วตัถุประสงค์ 1.  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การควบคุมทรัพยสิ์นถูกตอ้ง รัดกุม 

2.  การบนัทึกบญัชีพสัดุถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  

3.  ตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์น 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

การควบคุมทรัพย์สิน

ถูกต้อง รัดกุม 

1. ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น

ถูกตอ้ง 

1.  สอบทานวิธีการควบคุมทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

ไดแ้ก่ ครุภณัฑท่ี์มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 

ครุภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ 5,000 บาท  

2.  สอบทานว่าผูบ้ริหารงานชั้นตน้ตั้งแต่หวัหนา้

งานพสัดุข้ึนไป มีวิธีการกาํกบัอยา่งไรท่ีจะทราบ

ไดว้่าการจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นเป็นปัจจุบนั 

3.  ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสิ์น เพ่ือดูรูปแบบ

และวิธีการจดัทาํ และวิเคราะห์เบ้ืองตน้ว่าจดัทาํถูก

ประเภทหรือไม่ และสามารถใชค้วบคุมไดผ้ล

หรือไม่ และตรวจสอบวิธีการจดัเก็บขอ้มูลว่า

สืบคน้ไดง่้ายหรือไม่ ดงัน้ี 

3.1  การจดัทาํถูกประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง

และครุภณัฑท่ี์มีมูลค่า ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 

บนัทึกในทะเบียนคุมทรัพยสิ์น ส่วนครุภณัฑท่ี์มี

มูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท ไดบ้นัทึกในทะเบียนคุม

ทรัพยสิ์น แต่ไม่ตอ้งคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

1. ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น  

2. รายงานการตรวจสอบ 

พสัดุประจาํปี และ

รายงานอ่ืน (ถา้มี) 

1. แบบสอบถาม 

2. กระดาษทาํการ  

ตรวจนบัพสัดุ 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  3.2  รูปแบบและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์น

ครบทุกช่องรายการ และมีการควบคุมเพ่ิมเติม 

ตามหลกัของการควบคุมภายใน หรือไม่ เช่น                       

มีขอ้มูลรหสัสินทรัพย ์ในระบบ GFMIS ท่ีจะเป็น

ประโยชน ์ช่วยใหสื้บคน้ขอ้มูลทรัพยสิ์นในระบบ 

GFMIS ไดร้วดเร็วข้ึน เป็นตน้  

3.3  สุ่มตรวจทดสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ

การบนัทึกทะเบียนคุมทรัพยสิ์น โดยเลือกรายการ 

แลว้ทาํการตรวจนบัว่าถูกตอ้งตรงกบัท่ีบนัทึกไว้

หรือไม่ 

   

 2. ขอ้มูลทรัพยสิ์น              

ในระบบ GFMIS ถูกตอ้ง

ตรงกบัทะเบียนคุม

ทรัพยสิ์น 

1. สอบถาม/สาํรวจว่า มีการสอบทานการบนัทึกใน

ระบบ GFMIS โดย  

1.1  มีการเรียกรายงานการบนัทึกรับทรัพยสิ์น 

(S_ALR_87012050) แนบกบัหลกัฐานตน้เร่ืองทุกคร้ัง 

1.2  มีการเรียกรายงานบญัชีพกัทรัพยสิ์นมาสอบทาน 

และปรับปรุงบญัชีเป็นบญัชีทรัพยสิ์น หรือไม่  

1.3  ส้ินปีงบประมาณมีการเรียกรายงาน

สินทรัพยร์ายตวั (AW01N) มาสอบทานกบั

ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น หรือรายงานการตรวจสอบ

พสัดุประจาํปีหรือไม่  

1.รายงานต่างๆ ในระบบ 

GFMIS  

2. เอกสารตน้เร่ืองท่ีใช ้

บนัทึก 

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํเนารายงาน 

จากระบบ GFMIS 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

 3. จดัทาํรายงานการ

ตรวจสอบพสัดุประจาํปี  

ถูกตอ้ง 

1.  ตรวจสอบว่า มีการรายงานการตรวจสอบพสัดุ

ประจาํปีตามกาํหนดเวลา  

1.1  การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพสัดุประจาํปี   

1.2  การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วนั

ทาํการนบัแต่วนัเร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุ   

2.  สุ่มตรวจเปรียบเทียบขอ้มูลในรายงานการ

ตรวจสอบพสัดุประจาํปีกบัทะเบียนคุมทรัพยสิ์นว่า

ตรงกนั และวิเคราะห์ในภาพรวมของรายงานท่ี

จดัทาํว่า สามารถนาํไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจบริหาร

ทรัพยสิ์นไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น มีขอ้มูล

ทรัพยสิ์นท่ีใชก้ารไม่ไดแ้ละแนวทางการดาํเนินการ 

ทรัพยสิ์นท่ีใชง้านไดแ้ต่ยงัใชง้านไดไ้ม่เต็มตาม

ศกัยภาพของทรัพยสิ์นนั้นและแนวทางการ

ดาํเนินการ เป็นตน้ 

1.  คาํสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

พสัดุประจาํปี 

2. รายงานการตรวจสอบ 

พสัดุประจาํปี  

3. ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น 

แบบเก็บขอ้มูล  
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กจิกรรมตดิตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

1.  การควบคุมงบประมาณ 

การตรวจสอบการควบคุมงบประมาณ เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจไดก้าํหนดระบบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ และดาํเนินการตามกระบวนการ

ควบคุมเงินงบประมาณท่ีกาํหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

วตัถุประสงค์    เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า หน่วยรับตรวจควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

1. การควบคุมงบประมาณ

ของหน่วยรับตรวจถูกต้อง

รัดกุม 

 

1. มีเอกสารควบคุม               

เงินประจาํงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายงานสถานะ              

การใชจ่้ายงบประมาณ

ถูกตอ้งตรงกบัเอกสาร             

การควบคุมเงินประจาํงวด 

สอบทานว่า หน่วยรับตรวจมีการควบคุมเงินประจาํ

งวดดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 

1. ก่อนขออนุมติัเบิกจ่ายจากผูมี้อาํนาจ เจา้หนา้ท่ี

เบิกไดต้รวจสอบเงินประจาํงวดและบนัทึกควบคุม

เงินงบประมาณในเอกสารควบคุมเงินประจาํงวด 

(ทะเบียนคุมเงินประจาํงวดหรือเอกสารควบคุมเงิน

ประจาํงวดของเจา้หนา้ท่ีเบิก) 

2. เจา้หนา้ท่ีเบิก และผูจ้ดัทาํทะเบียนคุมเงินประจาํงวด

สามารถใหข้อ้มูลไดทุ้กขณะว่างบประมาณท่ีมีอยู ่

ใชไ้ปและคงเหลือในแต่ละรายการกิจกรรม/

โครงการ และเป็นของส่วนงานใด 

สอบทานว่า หน่วยรับตรวจจดัใหมี้การควบคุม

ดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 

1. จดัใหมี้การตรวจสอบรายงานสถานะการใชจ่้าย

งบประมาณ กบัเอกสารการควบคุมเงินประจาํงวด 

1. เอกสารควบคุม                  

เงินประจาํงวด                      

ของเจา้หนา้ท่ีเบิก  

2. ทะเบียนคุม               

เงินประจาํงวด 

3. รายงานสถานะ                    

การใชจ่้ายงบประมาณ 

(จากระบบ GFMIS) 

4. บนัทึกเสนอผล                  

การวิเคราะห์ขอ้มูล                

เงินงบประมาณคงเหลือ 

แบบเก็บขอ้มูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  เป็นประจาํทุกเดือนกรณีไม่ถูกตอ้งตรงกนัมีการ

ตรวจสอบหาสาเหตุหรือไม่ 

2. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารการควบคุม 

เงินประจาํงวดคงเหลือ เสนอผูบ้ริหารเพ่ือกาํกบั 

ควบคุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ          

ใหเ้ป็นไปตามแผน หรือไม่ 

   

2. การกาํหนดระบบกาํกบั

ตดิตามงบประมาณที่

หน่วยงานได้รับ 

 

1. รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งบประมาณครบถว้น 

 

1. ตรวจสอบว่ามีการจดัทาํรายงานดงัต่อไปน้ีเสนอ

ผูบ้ริหาร เพ่ือกาํกบั ติดตาม เร่งรัดการปฏิบติังานหรือไม่ 

- รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ (จากระบบGFMIS) 

- รายงานงบลงทุน  

- รายงานผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้าย

งบประมาณ (รายไตรมาส) 

- รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

2. สอบทานว่า ผูจ้ดัทาํรายงานไดว้ิเคราะห์รายงาน

เสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสัง่การหรือไม่ 

1. รายงานสถานะการใช้

จ่ายงบประมาณ 

2. รายงานงบลงทุน 

3. รายงานผลการ

ปฏิบติังานและผลการ

ใชจ่้ายงบประมาณ 

4. รายงานผลการ

ปฏิบติังานประจาํปี 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

 2. มีระบบการตรวจสอบ

ติดตามการใชจ่้าย

งบประมาณ 

 

1. ตรวจสอบว่ามีการกาํหนดใหมี้การตรวจสอบ 

ติดตามโครงการ/กิจกรรม  

2. ตรวจสอบว่ามีการรายงานผลการติดตาม              

(ตามขอ้ 1) เสนอผูบ้ริหารเพ่ือทราบผลการดาํเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 

รายงานผลการติดตาม

การดาํเนินงาน 

 

แบบเก็บขอ้มูล 
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2. การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

การตรวจสอบการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ  เป็นการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณระหว่างดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือทราบ

ปัญหาอุปสรรค และเร่งรัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนกาํหนด ทั้งน้ีผูต้รวจสอบสามารถติดตามการใชจ่้ายงบประมาณใน 2 ลกัษณะ คือ งบลงทุน และงบดาํเนินงาน  ดงัน้ี 

2.1   งบลงทุน 

วตัถุประสงค์        เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การก่อหน้ีผกูพนัและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามท่ีกาํหนด 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั   วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

การก่อหนีผ้กูพนัและการ

เบิกจ่ายเงนิเป็นไปตามที่

กาํหนด 

 

1. ร้อยละของงบประมาณ

สามารถก่อหน้ีผกูพนัได้

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2. ร้อยละของงบประมาณ

ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

1. สอบถามเพ่ือใหท้ราบ 

1.1  การจดัสรรงบลงทุน พร้อมขอสาํเนา

หนงัสือแจง้การจดัสรร  

1.2  แผน ปฏิทิน หรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

- ร้อยละของงบประมาณท่ีตอ้งก่อหน้ีผกูพนัใหไ้ด้

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

- ร้อยละของงบประมาณท่ีตอ้งเบิกจ่ายไดภ้ายใน

ส้ินปีงบประมาณ 

1.3  กระบวนการกาํกบัติดตามท่ีกาํหนด เพ่ือให้

การดาํเนินงานงบลงทุนบรรลุเป้าหมาย 

 2. ตรวจสอบขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินจากเอกสารตาม

แหล่งขอ้มูลขอ้ 2 

2.1  เพ่ือทราบรายการท่ีผกูพนัรายการเบิกจ่าย 

และงบประมาณท่ีคงเหลือ 

 

1. กลุ่มนโยบายและ

แผน และกลุ่ม

อาํนวยการ 

2. ทะเบียนคุมเงิน

ประจาํงวดหรือรายงาน

สถานะการใชจ่้าย

ประมาณจากระบบ

GFMIS 

3. แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. สญัญาซ้ือ/สญัญาจา้ง 

5. รายงานผลการใชจ่้าย

งบประมาณงบลงทุน 

 

กระดาษทาํการ

ตรวจสอบงบลงทุน 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั   วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  2.2  ตรวจสอบแต่ละรายการว่าอยูใ่นขั้นตอนใด 

(จดัหา ทาํสญัญา หรือเบิกจ่ายเงิน) เป็นตามปฏิทิน

กาํหนดหรือไม่ และมีแนวโนม้ท่ีจะดาํเนินการได้

ตามท่ีกาํหนดหรือไม่ กรณีท่ีมีรายการท่ีคาดว่าจะ

ดาํเนินการไม่ทนั ใหบ้นัทึกขอ้มูลรายการนั้น           

เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน ณ หน่วยงานท่ี

ดาํเนินการต่อไป 

3. ขอสาํเนารายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ

งบลงทุน เพ่ือสอบยนัขอ้มูลผลการตรวจสอบใน 

ขอ้ 2 และสอบทานว่ามีการวิเคราะห์รายงานเสนอ

ผูบ้ริหารหรือไม่ 

4. กรณีตรวจสอบพบว่า ล่าชา้กว่าปฏิทินกาํหนด 

หรือคาดว่าจะดาํเนินการไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

ใหห้าสาเหตุ โดย 

4.1  ประสานกบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการ หรือ 

4.2  ตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุ และเสนอแนะ

แนวทางในการแกไ้ขเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการ    

ไดท้นัตามท่ีกาํหนด 
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2.2  งบดําเนนิงาน 

วตัถุประสงค์   เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

1. การดําเนินงานเป็นไป

ตามกจิกรรมที่กาํหนดใน

แผนปฏิบัตกิารประจาํปี 

 

กิจกรรมท่ีดาํเนินการ

เป็นไปตามแผนปฏิบติั

การประจาํปี 

 

1.  ขอรายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลกั           

จากส่วนงานท่ีรับผดิชอบ พร้อมหนงัสือแจง้จดัสรร

งบประมาณ เพ่ือศึกษารายละเอียดกิจกรรมหลกั 

กิจกรรมยอ่ย แผนการปฏิบติังาน และงบประมาณท่ีใช ้

2.  สอบถามผลการดาํเนินงานจากผูรั้บผดิชอบ  

เพ่ือทราบผลการดาํเนินงานเบ้ืองตน้ในแต่ละ

กิจกรรม ว่าดาํเนินการไปแลว้เพียงใด มีกิจกรรม

ยอ่ยใดบา้งท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 

3.  ตรวจสอบเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการเบิกจ่ายเงิน

ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมหลกั เพ่ือทราบการเบิก

จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมยอ่ยท่ีแจง้ว่าได้

ดาํเนินการแลว้เสร็จหรือไม่ 

4.  กรณีตรวจสอบพบว่า การดาํเนินการไม่เป็นไป

ตามกิจกรรมท่ีกาํหนดในแผน ใหห้าสาเหตุและ

รายงานผลการตรวจสอบใหช้ดัเจนว่า กิจกรรมใด

ไม่ดาํเนินการ และผูรั้บผดิชอบนาํเงินไปใช ้                 

เพ่ือการใด สาเหตุเกิดจากอะไร 

1. รายละเอียดการ

ดาํเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมหลกั

ท่ีสุ่มตรวจตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี

หรือตามปฏิทินการ

ปฏิบติังานอ่ืน ๆ 

2. ทะเบียนคุมเงิน

ประจาํงวด หรือรายงาน

สถานะการใชจ่้าย

ประมาณจากระบบ

GFMIS 

 

 

กระดาษทาํการ

ตรวจสอบงบ

ดาํเนินงาน 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

2. การดําเนินงานในแต่ละ

กจิกรรมเป็นไปตาม

ปฏิทินกาํหนดใน

แผนปฏิบัตกิารประจาํปี 

 

2. ระยะเวลาการ

ดาํเนินงานเป็นไปตาม

ปฏิทินกาํหนด 

 

1. ตรวจสอบระยะเวลาการดาํเนินการในกิจกรรม

ต่างๆ ว่าเป็นไปตามปฏิทินกาํหนดหรือไม่ โดย

ตรวจสอบจากขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย   

2. ตรวจสอบเปรียบเทียบระยะเวลาในการเบิก

จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัแลว้ว่า เป็นไปตาม

ปฏิทินกาํหนดหรือไม่ กรณีตรวจสอบพบว่า                 

มีการดาํเนินงานล่าชา้ เช่น ทาํแผนล่าชา้ จดัสรร

งบประมาณใหห้น่วยงานล่าชา้ ฯลฯ ไม่เป็นตาม

ปฏิทินกาํหนด ใหห้าสาเหตุและรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

 

1. รายละเอียดการ

ดาํเนินงานกิจกรรมหลกั

ท่ีสุ่มตรวจ 

2. ทะเบียนคุมเงิน

ประจาํงวด หรือรายงาน

สถานะการใชจ่้าย

ประมาณจากระบบ 

GFMIS 
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กจิกรรมการบันทกึบญัชีตามระบบ GFMIS 

1.  การควบคุมทั่วไป 

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า หน่วยรับตรวจจดัใหมี้การควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังานดว้ยระบบ GFMIS 

ประเด็นการตรวจสอบ 1.  กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน ดว้ยระบบ GFMIS เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

2.  แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบมิใหบุ้คคลเดียวดาํเนินการทุกขั้นตอน 

3.  ควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและปลอดภยั 

4.  ควบคุมการเขา้ปฏิบติังานในระบบ ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้นเขา้ใชง้านได ้

5.  ควบคุมการบนัทึกขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้ง 

6.  ควบคุมการสร้างหรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้ายใหถู้กตอ้ง 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/  

วนัที่ตรวจสอบ 

1. กาํหนดหน้าที่ความ

รับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรชัดเจน 

 

มีคาํสัง่แต่งตั้งหรือ

มอบหมายงานไวเ้ป็น  

ลายลกัษณ์อกัษร 

ตรวจสอบว่ามีคาํสัง่หรือบนัทึกหรือมอบหมายงาน 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังานดว้ยระบบ GFMIS 

2. การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

3. การควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4. การควบคุมการเขา้ปฏิบติังานในระบบ 

5. การควบคุมการบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

6. การควบคุมการสร้างหรือการ 

แกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้าย 

คาํสัง่แต่งตั้ง /บนัทึก

มอบหมายงาน 

 

แบบเก็บขอ้มูล  
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/  

วนัที่ตรวจสอบ 

2. แบ่งแยกหน้าที่ความ

รับผดิชอบมใิห้บุคคลเดยีว

ดําเนนิการทุกขั้นตอน 

 

1. เจา้หนา้ท่ีวางเบิก                

ไม่เป็นผูอ้นุมติัเบิก 

2. เจา้หนา้ท่ีบนัทึกจดัซ้ือ/

จดัจา้งไม่เป็นผูว้างเบิก 

 

ตรวจสอบคาํสัง่มอบหมายและสงัเกต                          

การปฏิบติังานจริงว่า 

1. ผูท้าํหนา้ท่ีวางเบิกเงิน ทาํหนา้ท่ีอนุมติัเบิก              

ดว้ย หรือไม่ 

2. ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกจดัซ้ือ/จดัจา้ง ทาํหนา้ท่ีบนัทึก

วางเบิกดว้ย หรือไม่ 

1. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

2. เอกสารหลกัฐาน               

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

3. ควบคุมอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์ให้อยู่สภาพ

พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

 

1. มีผูรั้บผดิชอบดูแล

เคร่ือง Terminal 

2. เคร่ือง Terminal ตั้งใน

พ้ืนท่ีแยกเป็นสดัส่วน 

 

1. สอบถามว่า มีการมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบ

ดูแลเคร่ือง Terminal เพ่ือใหเ้คร่ืองอยูใ่นสภาพ

พร้อมใชง้าน หรือไม่ 

2. มีคาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือไม่ 

3. สงัเกตสถานท่ีตั้งของเคร่ือง ว่าไดจ้ดัตั้งเคร่ือง 

Terminal ไวเ้ป็นสดัส่วน หรือไม่ 

 

1. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

2. เคร่ือง Terminal 

3. เอกสารหลกัฐาน             

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

4. ควบคุมการเข้า

ปฏิบัตงิานให้บุคคล                     

ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

เข้าใช้งานได้ 

 

1. มีผูรั้บผดิชอบในการ

จดัเกบ็บตัรกาํหนดสิทธิ

การใช ้(Smart Card) ของ

ผูป้ฏิบติัและผูอ้นุมติั 

2. มีทะเบียนควบคุม             

ผูเ้ขา้ใชง้านในระบบ 

ใหส้อบทานว่า หน่วยรับตรวจจดัใหมี้การควบคุม 

1. มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบจดัเก็บบตัรกาํหนด

สิทธิการใช ้(Smart Card) 

2. เก็บบตัรกาํหนดสิทธิการใช ้(Smart Card) ไวใ้น

ท่ีปลอดภยั 

3. จดัทาํทะเบียนคุมการเขา้ใชง้านในเคร่ือง 

Terminal เพ่ือควบคุมว่ามีใครเขา้ทาํงานเวลาใด 

1. คาํสัง่/บนัทึก                   

การมอบหมายงาน 

2. ทะเบียนคุมการเขา้ใช้

งานท่ีเคร่ืองTerminal 

 

แบบเก็บขอ้มูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/  

วนัที่ตรวจสอบ 

5. ควบคุมการบนัทึก

ข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 

 

รายงานการบนัทึกขอ้มูล 

ถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐาน

(รายงานการบนัทึกขอ้มูล 

หมายถึง รายงานท่ีเรียก

จาก Transaction code : 

ZINF_R09 ของทุก

ระบบงาน) 

 

ใหส้อบทานว่า หน่วยรับตรวจไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัพิมพร์ายงานจากระบบทุกคร้ังหลงับนัทึก

ขอ้มูลเขา้สู่ระบบปฏิบติังาน 

2. หวัหนา้งานสอบทานรายงานทุกฉบบัท่ีพิมพ ์

กบัเอกสารหลกัฐานตน้เร่ือง 

3. หากพบว่ามีรายการผดิปกติไดด้าํเนินการแกไ้ข 

และจดัพิมพร์ายงานการแกไ้ขใหห้วัหนา้งาน          

สอบทานทุกคร้ัง 

 

1. หวัหนา้งานการเงิน 

2. เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3. เอกสารรายงานต่างๆ 

ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบ 

GFMIS ไดแ้ก่ 

(1) ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

(2) ระบบรับ-นาํส่งและ

นาํฝาก 

(3) ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 

(4) ระบบสินทรัพย ์

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

6. ควบคุมการสร้างหรือ

การเปลีย่นแปลงข้อมูล

หลกัผู้ขายให้ถูกต้อง 

 

ขอ้มูลหลกัผูข้ายในระบบ 

ถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐาน 

 

สอบทานว่า หน่วยรับตรวจไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1. มีการจดัพิมพร์ายงานจากระบบมาเพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งกบัเอกสารก่อนเสนอผูมี้อาํนาจลงนาม

อนุมติัหรือไม่ 

2. มีการเสนอเอกสารท่ีขอสร้าง และ/หรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้ายใหผู้มี้อาํนาจอนุมติั 

ทุกคร้ังหรือไม่ 

3. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบขอ้มูลหลกัผูข้าย  

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ

ตรวจสอบหรือไม่ 

1. แฟ้มเอกสารขอ้มูล

หลกัผูข้าย 

2. ตน้เร่ืองเอกสาร

ประกอบการจ่าย 

3. รายงานการ

เปล่ียนแปลงในขอ้มูล

หลกัผูข้าย

(S_ALR_87012086) 

 

แบบเก็บขอ้มูล 
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2.  การบัญชี 

วตัถุประสงค์     เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า รายงานการเงินของหน่วยรับตรวจถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

ประเด็นการตรวจสอบ 1.  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ถูกตอ้ง 

2. รายงานการเงินตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้งตามระบบมือ (Manual) ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

1. รายงานการเงินในระบบ 

GFMIS ถูกต้อง 

 

ขอ้มูลในรายงานถูกตอ้ง 

ตรงกบัเอกสารหลกัฐาน 

 

สอบทานว่า 

1. ทุกส้ินเดือนมีการจดัพิมพร์ายงานการเงิน

ประจาํเดือน ดงัน้ี 

1.1  งบทดลอง 

1.2  รายงานการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลงั 

1.3 รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ 

2.  มีการตรวจสอบรายงานการเงิน ดงัน้ี 

2.1  ตรวจสอบงบทดลองประจาํเดือน โดย 

(1) ตรวจสอบช่ือบญัชีแยกประเภททัว่ไป             

ว่ามีช่ือบญัชีท่ีไม่ใช่ของหน่วยงานหรือไม่ 

(2) ตรวจสอบดุลปกติของบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไป ในช่องยอดคงเหลือยกไป ว่าถูกตอ้งหรือไม่ 

 

1.  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

2.  รายงานประจาํเดือน 

- งบทดลอง

(Y_DEV_80000030) หรือ

(ZGL_MVT_MONTH) 

- รายงานการเคล่ือนไหว 

เงินฝากกระทรวงการคลงั 

(ZGL_RPT013) 

- รายงานสถานะการใช้

จ่ายงบประมาณ

(ZFMA47) 

3. บนัทึกการเสนอ

รายงานการเงินต่อ

ผูบ้ริหาร 

 

1. แบบเก็บขอ้มูล 

2. รายงานการเงิน  

ท่ีตรวจสอบแลว้ 
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 ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

  2.2  ตรวจสอบรายงานสถานะการใชจ่้าย

งบประมาณ (ZFMA47) กบัใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง /

หลกัฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ  (เอกสาร      

ตน้เร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีบญัชีจดัเก็บรวมกบัหลกัฐาน 

การจ่าย เรียงลาํดบัตามวนัท่ีจ่าย หรืองบเดือนเดิม) /         

ใบนาํส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และทะเบียนคุมเงิน

ประจาํงวด 

2.3  ตรวจสอบรายงานการเคล่ือนไหวเงินฝาก

กระทรวงการคลงั (ZGL_RPT013) กบัหลกัฐาน 

การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ใบนาํส่งเงิน

หลกัฐานการโอนขายบิล (ถา้มี) และทะเบียน/            

บญัชียอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  กรณีตรวจสอบแลว้พบว่ามีขอ้ผดิพลาด                        

มีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  เสนอผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เพ่ือพิจารณา

อนุมติัการปรับปรุง/แกไ้ข 

3.2  มีการจดัพิมพร์ายงานการปรับปรุง/แกไ้ข

ทุกคร้ัง หลงัดาํเนินการปรับปรุงแลว้ 

3.3  มีการเสนอรายงานการปรับปรุง/แกไ้ข        

ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ทราบ 

1. ทะเบียนคุมเงินประจาํ

งวด 

2. หลกัฐานการขอเบิก

เงินงบประมาณ 

3. ใบสัง่ซ้ือ/จา้ง 

4. ใบนาํส่งเงินเบิกเกิน

ส่งคืน 

1. ทะเบียน/บญัชียอ่ย         

2. หลกัฐานการขอเบิก

เงินนอกงบประมาณ 

3. ใบนาํส่ง/นาํฝากเงิน 

4. หลกัฐานการโอนขายบิล 

1. เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

2. รายงานการปรับปรุง

รายการท่ีเรียกจากระบบ 

GFMIS 

 

1. แบบเก็บขอ้มูล 

2. รายงานการเงิน  

ท่ีตรวจสอบแลว้ 
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 ประเด็นการตรวจสอบ  ตวัช้ีวดั  วธิีการตรวจสอบ  แหล่งข้อมูล  กระดาษทําการ  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/     

วนัที่ตรวจสอบ 

2. รายงานการเงินตาม

ระบบบญัชีเกณฑ์คงค้าง

ตามระบบมือ (Manual) 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

1. ขอ้มูลในรายงาน

การเงินประจาํเดือน

ถูกตอ้งตรงกบับญัชี 

2. บญัชีท่ีจดัทาํถูกตอ้ง

ตรงกบัหลกัฐาน 

 

1. สุ่มตรวจสอบการบนัทึกบญัชีขั้นตน้ว่า รายการ

รับ – จ่ายมีหลกัฐานและบนัทึกบญัชีถูกตอ้ง

ครบถว้น (อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

2. สุ่มตรวจสอบการผา่นรายการจากสมุดบญัชี

ขั้นตน้ไปบญัชีขั้นปลาย (บญัชีแยกประเภท              

บญัชียอ่ย และทะเบียนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) ว่าถูกตอ้ง 

ครบถว้นทุกบญัชี (อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

3. ตรวจสอบรายการในรายงานการเงินเดือนท่ีสุ่ม

ตรวจกบับญัชีขั้นปลาย ว่าถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่

กรณีไม่ตรงกนัใหห้าสาเหตุ 

1. เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

2. เอกสารหลกัฐานการ

บนัทึกรายการบญัชี 

3. บญัชีขั้นตน้ 

4. บญัชีแยกประเภท

บญัชียอ่ยและทะเบียน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบเก็บขอ้มูล 

 

 

 3. รายงานการเงิน

ประจาํเดือนถูกตอ้ง 

ครบถว้น 

- งบทดลอง 

- งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

- รายละเอียดประกอบ

ยอดเงินคงเหลือ                     

ในงบทดลอง 

 

1. สอบทานว่าทุกส้ินเดือน มีการจดัทาํงบทดลอง 

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและรายละเอียด

ประกอบยอดเงินคงเหลือในงบทดลองของบญัชี

ต่อไปน้ีหรือไม่ 

- เงินฝากธนาคาร       - เงินฝากคลงั 

- ลูกหน้ี                      - เจา้หน้ี             

- เงินรับฝาก 

2. พิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของยอดเงินคงเหลือในบญัชี

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงักบังานการเงิน

เป็นประจาํทุกเดือน หรือไม่ 

1. เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

2. งบทดลอง 

3. งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

4. รายละเอียดลูกหน้ี

คงเหลือ 

5. รายละเอียดเงินฝาก

ธนาคาร 

6. รายละเอียดเงินฝากคลงั 

7. รายละเอียดเงินรับฝาก 

แบบเก็บขอ้มูล 
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