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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

        

กระดาษทําการสํารวจระบบการควบคุมภายใน 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับท่ี เรื่อง รายการ 
ผลสํารวจ 

หมายเหต ุ
ม ี ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

สรุปผลการสํารวจ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการตรวจนับเงินสด 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๑. ........................................................................................................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................................................................................................... 

ไดตรวจนับตัวเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน ดังน้ี 

รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหต ุ
ธนบัตร      
เหรียญ      
ตราสารหรือหลักฐานแทนตัวเงิน      
      

รวมท้ังสิ้น     
 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการรายละเอียดประกอบการเงิน ตราสารหรือหลักฐานแทนตัวเงิน 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๑. ........................................................................................................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................................................................................................... 

ไดตรวจนับตัวเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน ดังน้ี 

ลําดับท่ี รายการ หมายเลข/เอกสาร ช่ือผูจาย จํานวนเงิน หมายเหต ุ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   รวมท้ังสิ้น   
 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการสรุปการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๑. ........................................................................................................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................................................................................................... 

 

1. บัญชีเงินฝากจํานวน...................... บัญชี  รวมเปนเงินท้ังสิ้น.................................... บาท (รายละเอียดประกอบ) 
2. เงินฝากระหวางทางจํานวน.................... บัญชี  รวม................................................ บาท (รายละเอียดประกอบ) 
3. เช็คสั่งจายท่ีผูรับยังมิไดนําไปข้ึนเงินจํานวน.................... ฉบับ  รวม.........................บาท (รายละเอียดประกอบ) 
4. อ่ืนๆจํานวน.......................................... บัญชี  รวม.................................................. บาท (รายละเอียดประกอบ) 
5. การบันทึกบัญชี   (   )  เรียบรอย     (   )  ไมเรียบรอย      
6. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการนําฝาก และถอนเงิน ............................................................................................ 
    .................................................................................................................................................................................... 
7. การตรวจสอบงบพิสูจนยอดเงินฝาก (   )  ถูกตอง     (   )  ไมถูกตอง     (รายละเอียดประกอบ) 
   .................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................................... 
 

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการเงินฝากธนาคาร 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับท่ี ธนาคาร/สาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน หมายเหต ุ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   รวมท้ังสิ้น   
 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ยอดเงินฝากตามบัยชีของธนาคาร 
บวก เงินฝากระหวางทาง 
 
หัก  เช็คท่ียังมิไดนํามารับเงิน 
 
ยอดคงเหลือท่ีถูกตอง ณ วันท่ี ........................................................ 
 
ยอดเงินฝากตามบัญชีของหนวยงาน 
บวก ดอกเบ้ียรับ 
 
หัก   เช็คคืน 
 
ยอดคงเหลือท่ีถูกตอง ณ วันท่ี ........................................................ 
 
 

  

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการการเกบ็รกัษาเงิน 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

1. ท่ีเก็บเงิน  (ตูนิรภัย กําปน หรอืหีบเหล็ก)     (   )   ไมมี        (   )   มี    ดังน้ี 
    ชนิด    ................................................................................... 
    ขนาด   ................................................................................... 
    กุญแจ  ................................................................................... 
2. สถานท่ีเก็บรักษาเงิน 
    ...................................................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................................................... 
3. กรรมการเก็บรักษาเงิน                         (   )   ไมมี        (   )   มี    ดังน้ี 
    ช่ือ ............................................................................... ตําแหนง ................................................................................. 
    ช่ือ ............................................................................... ตําแหนง ................................................................................. 
    ช่ือ ............................................................................... ตําแหนง ................................................................................. 
 
 

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

  
เงินสดยอย/เงินทดรองราชการ    ................................................................................... บาท 
    ประกอบดวย   
    -เงินสด         ................................................................................... บาท 
    -ใบสําคัญจาย  .................................................................................. บาท  (รายละเอียดประกอบ) 
    -................     ................................................................................... บาท 
    -................     ................................................................................... บาท 
    -................     ................................................................................... บาท 
              รวม   ................................................................................... บาท 
 
 
 

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการใบสําคัญเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับ
ที่ 

เลมที่/เลขที่
ใบสําคัญจาย 

วันที่
ใบสําคัญ 

ประเภทรายจาย จํานวนเงิน 
วันที่เบิกคืนเงินสด
ยอย/เงินทดรองฯ 

หมายเหตุ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งส้ิน   

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการลูกหน้ี/เจาหน้ี/ใบสําคัญคางจาย 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

1. ลูกหน้ี/เจาหน้ี/ใบสาํคัญคางจาย ท้ังหมด  จํานวน ............................................  บาท 
   ยอดยกมา      จํานวน ............................................  บาท 
   รับระหวางป    จํานวน ............................................  บาท 
   จายระหวางป   จํานวน ............................................  บาท 
   คงเหลือ          จํานวน ............................................  บาท 
2. ลูกหน้ี/เจาหน้ี/ใบสาํคัญคางจาย ดังน้ี 

ลําดับ
ที่ 

เลมที่/เลขที่
ใบสําคัญ 

วันที่
ใบสําคัญ 

ชื่อ ประเภทรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งส้ิน   

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการการเบิกและจายเงิน 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับ
ที่ 

เลมที่/เลขที่
ใบสําคัญจาย 

วันที่
ใบสําคัญ 

ประเภทรายจาย จํานวนเงิน 
วันที่เบิกคืนเงินสด
ยอย/เงินทดรองฯ 

หมายเหตุ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งส้ิน   

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการวัสดุ/สินคาคงเหลือ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

1. วัสดุ/สินคาคงเหลือจํานวน ............................. รายการ มลูคา     จํานวนเงิน ......................................... บาท 
           ไดดําเนินการตรวจสอบวัสดุ/สินคาคงเหลือ กับบัญชี  ตามรายการดังน้ี 

 
ลําดับ

ท่ี 
รายการท่ีตรวจสอบ หนวย

นับ 
ยอดคงเหลือ

(หนวย) 
ยอดคงเหลือท่ีตรวจสอบ

ได(หนวย) 
ผลตาง 
(สูง/ต่ํา) 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 

      

       
สรุป  ตรวจสอบจํานวน  ............................... รายการ ผลตาง  ......................... รายการ คิดเปนรอยละ ........ 

2. ระบบและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับวัสดุ/สินคา…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. สถานท่ีเก็บรักษาและความปลอดภัย  .......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการครภุัณฑ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

1. ครภุัณฑตามบัญชีจํานวน ........................ รายการ มลูคาตามบัญชี จํานวนเงิน .................................. บาท 

     ไดดําเนินการตรวจสอบครภุณัฑคงเหลือ กับบัญชี  ตามรายการดังน้ี 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท/รหัส
ครุภณัฑ 

หนวย
นับ 

จํานวนหนวย 
สภาพ* หมายเหต ุครุภณัฑตาม

บัญชี 
ตรวจสอบ

ได 
ผลตาง 
(สูง/ต่ํา) 

        

        
สรุป  ตรวจสอบจํานวน  ............................... รายการ ผลตาง  ......................... รายการ คิดเปนรอยละ ........ 

1. ระบบและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับครุภัณฑ…………………………………………………………………………………………………… 

2. สถานท่ีเก็บรักษาและความปลอดภัย  .......................................................................................................................... 

*สภาพ   (1)  ใชการไดดี   (2)  ชํารุดรอซอมแซม   (3) ชํารุดรอจําหนาย   (4) อ่ืนๆ 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการคาเสื่อมราคา 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

1. ครภุัณฑตามบัญชีจํานวน ........................ รายการ มลูคาตามบัญชี จํานวนเงิน .................................. บาท 

     ไดดําเนินการตรวจสอบคาเสือ่มราคาประจําป  กับบัญชี  ตามรายการดังน้ี 
ลําดับท่ี ประเภท/รหัสครุภณัฑ ราคาทุน ป 25..... คาเสื่อราคาสะสม หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการงบทดลอง 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................... ................ 

 

ช่ือบัญชี 
งบทดลองกอนปรับปรุง รายการปรับปรุง รายได-คาใชจาย งบดุล 
เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการรายละเอียดรายการแกไขปรับปรุง 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

ลําดับ
ท่ี 

เลขท่ี
เอกสาร 

ช่ือบัญชี กระดาษทํา
การอางอิง 

เดบิต เครดติ คําอธิบายรายการแกไข
ปรับปรุง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการวิเคราะหขอมูล กระทบยอด คํานวณ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

เครื่องหมายการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง                               รหัสกระดาษทําการ........................     

 กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 

 

หนวยรับตรวจ.........................................                              ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................                              ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ.......................................                              ผูสอบทาน............................................... 

                                        ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับท่ี เรื่อง กระดาษทําการอางอิง สรุปผลการตรวจสอบ 
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

หมายเหต ุ
ผูตรวจสอบ ผูรับตรวจ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง             รหัสกระดาษทําการ........................

       

กระดาษทําการวิเคราะหขอมูล กระทบยอด คํานวณ 

 

หนวยรับตรวจ..........................................           ผูจัดทํา.................................................... 

ผูรับตรวจ.................................................           ว/ด/ป ท่ีจดัทํา........................................ 

งวดท่ีตรวจสอบ........................................           ผูสอบทาน............................................... 

                     ว/ด/ป ท่ีสอบทาน................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
สวัสดิการ..................... 
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กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

การเงินการบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
 
หนวยรับตรวจ   สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การดําเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินการเปนไปตาม

ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
2. การบันทึกบัญชีเปนไปตามหลักการบันทึกบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปหรือไม 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือทราบวาการรับ-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม เพียงพอ 

เหมาะสมหรือไม 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการรับ-จายเงิน ประจําป พ.ศ. ................... 
2.  รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดแก งบดุล งบรายได คาใชจาย  

วิธีการตรวจสอบ 
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับ–จายเงิน การบันทึกบญัชี/บัญชียอย/ทะเบียน และ

รายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. ทดสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาวาการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูเก่ียวกับ

การฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
โดยการติดตามการปฏิบัติงานหรือรายการบางอยางตั้งแตตนจนจบจากเอกสาร 

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
   ระหวางวันท่ี........................  ถึงวันท่ี ...................................... 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

 ผูสอบทาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

กํากับดูแลการตรวจสอบ  
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 
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กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

การเงินการบัญชีของเงินสวัสดิการบานพักขาราชการกระทรวงยุติธรรม 
 
หนวยรับตรวจ   กองการเจาหนาท่ี 
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการมีการดําเนินการเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 

๒. การบันทึกบัญชีเปนไปตามหลักการบันทึกบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปหรือไม 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. เพ่ือทราบวาการรับ-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือทราบวาระบบการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพียงพอ เหมาะสมหรือไม 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการรับ-จายเงิน ประจําป พ.ศ. ........................ 
วิธีการตรวจสอบ 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับ–จายเงิน การบันทึกบัญชี/บัญชียอย/ทะเบียน และ

รายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. ทดสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาวาการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูเก่ียวกับ

การฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
โดยการติดตามการปฏิบัติงานหรือรายการบางอยางตั้งแตตนจนจบจากเอกสาร 

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
   ระหวางวันท่ี........................  ถึงวันท่ี ...................................... 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

 ผูสอบทาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

กํากับดูแลการตรวจสอบ  
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 
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กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

การเงินการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
 
หนวยรับตรวจ   กองการเจาหนาท่ี 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการมีการดําเนินการเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 

2. การบันทึกบัญชีเปนไปตามหลักการบันทึกบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปหรือไม 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. เพ่ือทราบวาการรับ-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือทราบวาระบบการควบคุมภายในของกองทุนสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพียงพอ เหมาะสมหรือไม 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการรับ-จายเงิน ประจําป พ.ศ. ................ 
วิธีการตรวจสอบ 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับ–จายเงิน การบันทึกบญัชี/บัญชียอย/ทะเบียน และ

รายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. ทดสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาวาการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูเก่ียวกับ

การฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
โดยการติดตามการปฏิบัติงานหรือรายการบางอยางตั้งแตตนจนจบจากเอกสาร 

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
   ระหวางวันท่ี........................  ถึงวันท่ี ...................................... 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

 ผูสอบทาน 
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 

กํากับดูแลการตรวจสอบ  
ชือ่.......................... นามสกุล ..........................  ตําแหนง ...................... 
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