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สวนที่ ๓ 

ความยุงยาก และปญหาในการดําเนินการ 

 ในการตรวจสอบการเงนิและบญัชีในระบบ GFMIS  ของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม  มีความยุงยากและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ แยกเปน 

๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความยุงยากและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังน้ี 
1.1 การศึกษาวิเคราะหและรวบรวมเอกสารเบื้องตน เกี่ยวกับนโยบายบัญชี การบันทึกบัญชี              

ในระบบ GFMIS ผังบัญชีมาตรฐาน เอกสารและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง
ข้ันตน เพื่อกําหนดประเด็นที่คาดวาเปนปญหาที่ควรตรวจสอบ 

1.2 การจัดทําแผนการตรวจสอบตองกําหนดวิธีการตรวจสอบใหชัดเจนและมีรายละเอียด              
ที่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามได และการพิจารณาเลือกใชเทคนิควิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อใหการตรวจสอบ           
มีประสิทธิภาพ 

1.3 การออกแบบเครื่องมือทีช่วยในการบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายใน เชน แบบสอบ
ทานระบบควบคุมภายดานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ กระดาษทําการ เครื่องหมายที่ใชการตรวจสอบ 

1.4 การวิเคราะห ประเมินผลการควบคุมภายในจากการตอบแบบสอบการควบคุมภายใน            
เพื่อพิจารณาวางานหรือกิจกรรมใดบางที่มีความเสี่ยงในระดับสูง หมายความวางานหรือกิจกรรมน้ัน ยังมีการ
ควบคุมภายในไมเพียงพอซึ่งหัวหนาสายตรวจสอบ ตองพิจารณาวาจะใชวิธีการตรวจสอบใดที่เหมาะสมและ
เกิดความเสี่ยงในการตรวจสอบนอยที่สุด (Audit Risk) แยกออกเปน 2 มิติ คือ การควบคุมทางดานการเงิน 
การบัญชี เปนระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรกัษาทรพัยสนิ และความเช่ือถือไดของขอมูล
ทางการเงิน และ การควบคุมทางดานการบริหาร เปนการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของ             
การดําเนินงานและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายที่ฝายบริหารกําหนด 

1.5 วิเคระหขอมูล ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบ
ภายใน โดยการรวบรวมขอมูลหลักฐานตางๆที่ไดระหวางการตรวจสอบ ซึ่งหัวหนาสายตรวจสอบตองมั่นใจวา 
เช่ือถือไดและมีประโยชนตอการสรุปความเห็น หรือเพิ่มคุณคาใหกับงานตรวจสอบภายใน  

1.6 การขยายทดสอบเพิ่มเติม เปนการใชดุลยพินิจของหัวหนาสายตรวจสอบ เพื่อตัดสินใจวา
จําเปนตองทําการทดสอบเพิ่มเติมหรือไม เพียงใด และกํากับดูแลการทดสอบในสวนที่เพิ่มเติม สอบทาน
กระดาษทําการ รวมทั้ง ใหความชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ (ผูตรวจสอบภายใน)  ตามความจําเปน  

1.7 กํากับดูแล สอบทาน และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ   
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ไดจัดทําไวลวงหนา 

1.8 การสรุปผลการตรวจสอบซึ่งหัวหนาสายตรวจสอบ ตองวิเคราะหขอมูล ประเมินผลและ
สรุปความคิดเห็นของตนและสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจและยอมรับขอตรวจพบที่เสนอไวในรายงาน 
รวมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อใหเกิดคุณคาเพิ่ม (Value Added) 

1.9 หัวหนาสายตรวจสอบตองมีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เชน หลักการบัญชี บัญชีในระบบ GFMIS สถิติ เศรษฐศาสตร การเงิน ภาษีอากร                   
การวิเคราะหขอมูลกฎหมายตาง ๆ และคอมพิวเตอร เปนตน และตองอาศัยความชํานาญในการวิเคราะห  
สอบหาขอเท็จจริง (Fact Finding) เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

 
 



24 
 
๒. กรณีศึกษาการตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

 จากการตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของกองคลงั สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ปรากฏวา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหลาย ๆ ดานสงผลกระทบตอการดําเนินการ ซึ่งปญหาที่สําคัญคือการปฏิบัติงานโดยขาดความ
เขาใจในกระบวนการ การทําและสงขอมูลเขาระบบ GFMIS  ทําใหรายงานการเงินขาดความนาเช่ือถือ               
ไมถูกตอง ไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน และยังสงผลกระทบกับระบบ คือ กรมบัญชีกลางจะไมสามารถ
วัดผลการดําเนินงานในภาพรวมได และสงผลใหรัฐบาลไมมีขอมูลที่สะทอนถึงการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินงบประมาณประจําป  สรุปผลขอตรวจพบและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1 ประเด็นขอตรวจพบ จากการตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและการทดสอบบัญชีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของจากระบบ GFMIS ปรากฎวา ในบางวันมียอดเงินสดคงเหลือสูง(ตํ่า)กวาบัญชีเงินสด ทําใหในแตละวัน           
มิอาจสอบยันความถูกตองระหวางบัญชีเงินสดกับตัวเงินสดในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และบัญชีอื่น ๆ               
ที่เกี่ยวของไดเน่ืองจาก 

1) การรับเงิน  กรณีรับเงินหลังเวลาปดบัญชี พบวา ในบางวันมีการรับเงินหลังเวลาปดบัญชี 
ไดบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบ GFMISในวันน้ัน แตรายงานเงินคงเหลือประจําวันไมปรากฎยอดเงินที่รับเงิน
หลังเวลาปดบัญชีรวมอยูดวย หรือชอง “หมายเหตุ” วามีการรับเงินหลังเวลาปดบัญชี จํานวนเทาใด 

2) การจายเงิน เมื่อไดรับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางมาเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 
พบวา มีการบันทึกขอมูลการจายเงินในระบบ GFMIS ในวันน้ัน โดยไมไดจายเงินจํานวนดังกลาวจริงและไมมี
หลักฐานการจายเงินประกอบการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ซึ่งทําใหยากตอการควบคุม เน่ืองจากรายการ
ดังกลาวไดตัดจายออกจากระบบแลว  

3) กรณีสั่งจายเช็คใหแกหัวหนาฝายการเงินเพื่อนําไปจายแกผูมีสิทธิรับเงินหรือชดใชเงิน
ประเภทตางๆรวมทั้งเงินทดรองราชการ และเงินทดรองเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง เมื่อนําเช็คไปข้ึนเงินแลว 
แตไมไดบันทึกขอมูลรับ-จายเงินสดในระบบ GFMIS และในบางวันมีเงินสดเหลือจายบางรายการที่ยังไมไดไดจาย
ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน แตปรากฏวามีเงินสดเหลือจายจํานวนดังกลาวรวมอยูในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและ  
ทําใหการจายเงินจริงเปนรายการที่เกิดข้ึนนอกระบบโดยมีการควบคุมบัญชีเงินสด (บัญชีมือ) 

4) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มิไดแจงรายละเอียดเงินสดคงเหลือ เปนเงินประเภทใดบาง 
“ชองหมายเหตุ” ทําใหมิอาจทดสอบความถูกตองของบัญชีที่เกี่ยวของในวันน้ัน ๆ ได และยังพบวาในแตละวันมิได
สั่งประมวลผลประจําวัน แตมีการสั่งประมวลผลประจําเดือน หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนมิอาจแกไขไดทันกาล 

 ขอเสนอแนะ  
๑. กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (User) ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จายเงินในแตละวันวา ถูกตอง

ครบถวนจึงจะบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ตามรายการที่เกิดข้ึนจริงและใหปฏิบัติดังน้ี 
1.1 การรับเงนิ  กรณีรับเงินหลงัเวลาปดบัญชีในแตละวัน ใหบันทึก “รับเงินหลังเวลาปดบัญชี” 

บนใบเสรจ็รับเงินและสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิทุกฉบบั กรณีที่มีหลายฉบับใหแสดงยอดรบัเงนิทั้งสิน้เทาใดไวหลงัสาํเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และแสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ชอง “หมายเหตุ” แลวใหบันทึกขอมูล
ดังกลาวในระบบ GFMIS ในวันทําการถัดไป ตามระเบียบการเบกิจายเงินจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิและการนําเงนิ
สงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔๖ 

1.2 การจายเงิน เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีธนาคารแลว ใหบันทึกขอมูลการจายเงิน
ในระบบ GFMIS เมื่อไดมีการจายเงินเกิดข้ึนจริงและเห็นสมควรปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน ดังน้ี 
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กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใชเงินทดรองราชการ และเงินทดรองเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
กลางเพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบใหแตงต้ังเจาหนาที่รับชอบเงินประเภทดังกลาวแยกจากเงิน
ประเภทอื่น ๆ และ 

1) ใหเขียนเช็คสั่งจายตรงเขาบัญชีเงินทดรองฯ และบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ตาม
วันที่จายเงินใหแกเจาหนาผูรับผิดชอบเงินทดรองราชการ หรือเงินทดรองเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางเพื่อ
ปองกันมิใหตัวเงินหลดุออกไปอยูนอกระบบและทาํใหทราบสถานะการเงินของเงนิแตละประเภทขณะหน่ึงขณะใด
ก็ได หรือเห็นสมควรหารือกรมบัญชีกลางโดยใชระบบจายตรงเขาบัญชีเงินทดรองฯ ดังกลาว 

2) กรณีหลักฐานการจายเงินระหวางฝายการเงินกับเจาหนาที่รับชอบเงินทดรองฯ           
ใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔๑ หรือ   
ขอ ๔๒ 

3) ใหบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ หรือเงินทดรอง             
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ตามหลักฐานการรับ-จายเงินประจําวัน 

 ๒. ทุกสิ้นวันทําการในแตละวัน ใหผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนา       
สวนราชการตองตรวจสอบการปฏิบัติงานดังน้ี 

2.1 ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บและการจายเงินกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกขอมูล            
ในระบบ GFMIS ถูกตองครบถวนหรือไมตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน 
สงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓๘ และขอ ๗๘  

2.2 ใหตรวจสอบและสอบยันความถูกตองของบัญชีแยกประเภทเทาที่จําเปนจากรายงาน  งบ
ทดลองประจําวันในระบบ GFMIS  

2.2 ประเด็นขอตรวจพบ เงินทดรองราชการ จากการสุมตรวจหลักฐานการเบิกจายเงินทดรอง
ราชการกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการพบวา ยังปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว เชน 

๑. การบันทึกรับ-จายในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ไมมีการควบคุมการใหเลขที่ใบสําคัญ 
หากเอกสารรายการใดสูญหายหรือยังไมไดเบิกเงินงบประมาณชดใชทําใหยุงยากตอการควบคุมและตรวจสอบ 
ความถูกตองของเงินทดรองราชการ 

๒. การเบิกเงินงบประมาณชดใชใบสาํคัญเงนิทดรองราชการยังปฏิบัติไมถูกตองตามระบบบัญชี
เกณฑคงคางเกี่ยวกับการรับรูคาใชจาย เชน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ พบวา ใบสําคัญที่รองจายจากเงิน               
ทดรองราชการ หรือใบสําคัญคางจายที่หนวยงานไดรับจากการขอเบิกเงินของขาราชการหรือลูกจางไมไดบันทึก
ขอมูลในระบบ GFMIS และบางรายการมีการต้ังเบิกเงินงบประมาณสูงกวาใบสําคัญที่รองจายหรือใบแจงหน้ี   
ที่หนวยงานไดรับ 

 ขอเสนอแนะ 
๑. ใหกําชับเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนดไวและ

เห็นสมควรปฏิบัติ ดังน้ี 
1.1 บันทึกรับ-จายในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการใหถูกตองตรงกับหลักฐานการรับ-จาย

ประจําวันและใหควบคุมใบสําคัญโดยใหลําดับเลขที่ใบสําคัญทุกฉบับไวมุมขวาดานบนของใบสําคัญเรียงลําดับ
เลขที่ใบสําคัญจากเลขทีน่อยไปหามากในแตละวันที่จายเงินเพือ่ประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง
เงินทดรองราชการที่อยูในความรับผิดชอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๘/ว ๑๕๑๘๓ ลงวันที่                    
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงระบบการควบคุมเงินทดรองราชการ 
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1.2 ใหบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินและภาระผูกพันที่จายจากเงินทดรองราชการ ใหถูกตอง
ครบถวนตามคูมือ แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง ของ
กรมบัญชีกลาง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนาที่ ๕ ขอ ๓ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินและภาระผูกพันได
กําหนดวาใบสําคัญคางจายรบัรูเมื่อไดรับขอเบิกเงินจากขาราชการหรือลูกจางรวมถึงการรับใบสําคัญที่รองจายจาก
เงินทดรองราชการดวย 

2. กรณีเบิกเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ใหตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน          
ตรงตามคําขอเบิกเงินตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑       
ขอ ๒๓ 

2.3  ประเด็นขอตรวจพบ หลักฐานการจาย จากการสุมตรวจหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน กับ 
การบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS บางรายการพบวา ยังปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนด เชน 

1) กรณีจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเจาหน้ีของหนวยงานโดยตรง หรือกรณีที่
หนวยงานเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางมาจายใหเจาหน้ี ไมมีสําเนาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายที่หนวยงาน
ออกใหเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงินเปนใบสําคัญประกอบการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS 

2) กรณีที่มีการเบิกจายจากเงินยืม พบวา กองคลังไดออกใบสั่งซื้อสั่งจางโดยตรง แตให
เจาหนาที่ผูซึ่งรับผิดชอบโครงการฯยืมราชการไปจายชําระหน้ีใหแกผูขายหรือผูรับจางตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง
จางแทน โดยมิไดหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา รอยละ ๑ ตามมาตรา ๕๐(๔) หรือตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร 

3) กรณีจายเงินใหแกผูรับจางโดยผูวาจางมีการหักเงินประกันผลงาน พบวา ผูรับจางออก
ใบเสร็จรับเงินตํ่ากวาคาจางเทากับเงินประกันผลงาน และยังพบวาบางรายการการวิเคราะหบัญชีไมถูกตองทํา
ใหการบันทึกขอมูลในระบบไมถูกตอง ไมครบถวนตามขอเท็จจริง สงผลใหรายงานทางบัญชีคลาดเคลื่อน 

 ขอเสนอแนะ 
 ใหเจาหนาที่ผูดําเนินการตรวจสอบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจายและดําเนินการปรับปรุง

แกไขใหถูกตอง สําหรับการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย กรณีที่กองคลังไดออกใบสั่งซื้อสั่งจางโดยตรง แตให
เจาหนาที่ผูซึ่งรับผิดชอบโครงการฯยืมราชการไปจายชําระหน้ีใหแกผูขายหรือผูรับจางตามใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง
จางน้ัน กองคลังตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา รอยละ ๑ ตามมาตรา ๕๐(๔) หรือตามมาตรา ๖๙ ทวิ 
แหงประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑการเบกิเงนิตามระเบียบการเบกิจายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๒๑ รวมทั้ง การเรียกเก็บและการออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหเจาหน้ี
หรือผูมีสิทธิใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง การกําหนดรูปแบบรายงานที่ใชหลกัฐานการจายเงินของสวนราชการในระบบ 

 ๒.๔  ประเด็นขอตรวจพบ การควบคุมภายใน จากการทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินงประมาณ และรายงานการเงินบางรายการ พบวา ยังปฏิบัติยังไมสอดคลองตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบที่กําหนด ซึ่งทําใหหนวยงานไมอาจตรวจสอบความถูกตองของตัวเงนิกับบญัชีขณะหน่ึงขณะใดได เมื่อมี
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนอาจแกไขไมทัน เชน  

1) การจายเงนิงบประมาณพบวา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มีการจายเงนิใหแกเจาหน้ีหรือ
ผูมีสิทธิรับเงินไปกอนแลวโดยยังไมไดรับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง 

2) การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารบางบัญชีพบวา ไมไดจัดทํางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารจากใบแจงยอดเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณจากระบบ GFMIS 
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3) บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เมือ่กรมบญัชีกลางโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีแลว
ปรากฏวา ในวันเดียวผูปฏิบัติงานไดบันทึกการจายเงินในระบบ GFMIS โดยไมไดมีการจายเงินจริงในวัน
ดังกลาว 

4) การบันทึกขอมูลยอนหลังเขาในระบบ GFMIS เมื่อผูปฏิบัติงานไดบันทึกขอมูลแลว 
พบวาการบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน ไมถูกตอง หรือยังไมไดนําขอมูลเขาระบบในวันน้ัน ๆ ผูปฏิบัติงานสามารถ
เขาระบบ เพื่อทําการปรับปรุง แกไขขอมูลไดเองโดยไมผานผูอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยระบุวันที่ยอนหลังทํา
ใหไมอาจควบคุมรายงานตาง ๆ ไดวาถูกตองหรือไม 
 ขอเสนอแนะ 

1. ใหกําชับเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนดไวและ
เห็นสมควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 เมื่อสิ้นวันในแตละวันใหผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําวันตอง
ตรวจสอบความถูกตองการบันทึกการับ-จายเงินในระบบวาถูกตองตรงกับหลักฐานหรือไม และ 

1.2 เมื่อสิ้นเดือนในแตละเดือนใหสอบทานการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีวา
ถูกตองหรือไม โดยจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารจากใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 
เปรียบเทียบกับบัญชีเงนิฝากธนาคารในระบบ ณ วันเดียวกันหากมีขอผดิพลาดเกดิข้ึน ทําใหสามารถแกไขปญหาได
ทันกาล 

1.3 เพื่อปองกันมิใหผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขขอมูลในระบบได เห็นสมควรใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานในการเขาใชงานในระบบตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๑ 

 ๒.๕ ประเด็นขอตรวจพบ เงินนอกงบประมาณ–บัญชีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (บัญชี
รายไดอื่น รหัสบัญชี ๔๓๑๓๐๑๐๑๐๑๙๙) จากการสุมตรวจบัญชีในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ รายงานการรับ-จายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง และหลักฐานประกอบการเบิกจาย พบวา มิอาจ
สอบยันความถูกตองของตัวเงินกับบญัชีหรอืรายงานการรับ-จายเงินดอกเบีย้อันเกดิจากเงินกลางในแตละเดือน
ได มีขอสังเกตดังน้ี 

1) บัญชีรายไดอื่นมียอดคงเหลือจํานวน ๑๖๓,๖๒๒,๐๘๑.๔๙ บาทพบวาเปนคาสมัครสอบ
รวมอยู ๑,๖๐๐ บาทซึ่งไดนําเงินดังกลาวฝากคลัง ดังน้ันพอสันนิษฐานไดวาเปนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
กลางคงเหลือจํานวน ๑๖๓,๖๖๐,๔๘๑.๔๙ บาท แตรายงานการรับ-จายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง          
มียอดคงเหลือจํานวน ๕๑,๒๓๕,๘๔๔.๓๘ บาท (ยอดยกมา ๑ ต.ค. ๕๑ จํานวน ๖๕,๙๐๗,๘๕๓ บาท บวก 
ยอดรับระหวางปจํานวน ๑๖๘,๐๗๘,๘๑๖.๒๐ บาท หัก ยอดจายระหวางปจํานวน ๑๘๒,๗๕๐,๘๒๔.๘๒ 
บาท) จึงไดทดสอบรายการบันทึกบัญชีและวิเคระหรายการ 
ตามหลักบัญชีคูโดยอาศัยพื้นฐานของสมการ สินทรัพย = หน้ีสิน + ทุน สรุปไดวา  
กรณี สินทรัพยเพิ่ม = หน้ีสินเพิ่ม +ทุนเพิ่ม(รายไดเพิ่ม – คาใชจายเพิ่ม) กับ 
กรณี สินทรัพยลด = หน้ีสินลด +ทุนลด (รายไดลด – คาใชจายลด) ดังน้ัน สมการบัญชี คือ  
เงินสด (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) + เงินฝากธนาคารออมทรัพย (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) + ลูกหน้ี
เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑) + ใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี ............) 
= บัญชีรายไดอื่น (รหัสบัญชี ๔๓๑๓๐๑๐๑๐๑๙๙) – คาใชจาย (รหัสบัญชี ............) มีขอสังเกต ดังน้ี 
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1.๑) การบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ยังปฏิบัติไมถูกตองตามขอเท็จจริง กรณี
จายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางไปกอน แลวเบิกเงินงบประมาณมาชดใชพบวา การวิเคราะหบัญชี            
ไมถูกตองทําใหการบันทึกขอมูลในระบบไมถูกตอง เชน บัญชีลูกหน้ี บัญชีใบสําคัญ บัญชีรายได และบัญชี
คาใชจาย เปนตน สงผลใหแตละบัญชีสูง (ตํ่า) กวาความจริง 

1.๒) กรณีที่ไดรับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางพบวา มีการบันทึกการจายเงิน 
ในระบบในวันน้ันโดยไมไดมีการจายเช็คเงินงบประมาณคืนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางจริง ทําใหเงิน
จํานวนดังกลาวออกไปอยูนอกระบบต้ังแตวันที่บันทึกการจายเงินถึงวันที่นําเช็คไปข้ึนเงิน ทําใหมิอาจสอบยัน
ความถูกตองของตัวเงินกับบัญชีได ตอมาเมื่อนําเช็คไปข้ึนเงินสดแลว มีการนําเงินบางสวนหรือทั้งจํานวนชดใช
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางในวันใดพบวาไดบันทึกในระบบ ๒ กรณี คือ บันทึกรายการรับฝากธนาคาร
เพิ่ม และบัญชีคาใชจายลดลง กับ บันทึกรายการรับฝากธนาคารเพิ่ม และบัญชีรายไดอื่นเพิ่ม เมื่อตรวจสอบ
ความถูกตองทางบัญชีพบวา บัญชีรายไดอื่นและบัญชีคาใชจายสูงกวาความเปนจริง และมิถูกตองตรงกับ
รายงานผลการใชจายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางประจําเดือนแตละเดือน 

2) การใช เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางในการดําเนินงานโดยจายขาดพบวา                   
การตรวจสอบความถูกตองของรายการบัญชีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางในขณะหน่ึงขณะใดจะกระทํา
ไมไดเน่ืองจากไดบันทึกคาใชจายประเภทตาง ๆ ตามเงินงบประมาณในภาพรวม 

3) การนําเงินฝากธนาคารพบวา บางรายการมีการบันทึกขอมูลรับในระบบโดยไมมี             
ใบนําฝากเงินเปนหลักฐาน แตบันทึกเปนรายการปรับปรุงบัญชีตามใบสําคัญเงินยืม 

4) ไมไดจัดทํางบพิสูจนเงินฝากธนาคารรหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒ เปรียบเทียบกับ
รายงานใบแจงยอดเงินฝากของธนาคารเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนอาจแกไขไมทันกาล 

5) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัดพบวา ไมมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีระหวางป 
จํานวน ๒ บัญชี ซึ่งเปนภาระในทางบัญชีและการดูแลรักษาบัญชี ไดแก บัญชีสาขาทาเตียน ประเภทเผื่อเรียก 
เลขที่บัญชี ๐๒๖-๑-๑๒๙๐๑-๕ มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จํานวน ๘,๔๓๐.๒๗ บาท และบัญชีสาขาอโศก 
ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๕๖-๑๒๒๑๓๓-๒ มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จํานวน ๓๔๙,๔๗๔.๓๕ บาท 

 ขอเสนอแนะ 
 เพื่อประโยชนของการตรวจสอบและการควบคุมความถูกตองบัญชีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง

ใหดําเนินการดังน้ี 
1. ใหแยกบัญชีรายไดเงินนอกงบประมาณ – เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (รหัสบัญชี 

๔๓๐๑๐๒๐๑๐๘) ออกจากบัญชีรายไดอื่น (รหัสบัญชี ๔๓๑๓๐๑๐๑๐๑๙๙) และใหตรวจสอบขอเท็จจริงวา
บัญชีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางมียอดคงเหลือปจจุบันเปนเงินเทาใด และประกอบดวยบัญชีอะไรบาง 
ทั้งน้ีจะตองถูกตองตรงกับรายงานการรับ-จายเงนิดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง หากพบวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึน
ใหดําเนินการปรับปรุง แกไขใหถูกตองตามขอเท็จจริงดวย 

2. เมื่อมีการรองจายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางไปกอนแลวจึงเบิกเงินงบประมาณชดใชให
ปฏิบัติ ดังน้ี 

2.๑) กรณีจายเงินยืมขาราชการหรือลูกจางต้ังเปนลูกหน้ี เมื่อลูกหน้ีชดใชใบบสําคัญให
บันทึกรับรูในระบบเปนบัญชีใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ – เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (รหัสบัญชี 
............) หรือใบสําคัญรองจาย (รหัสบัญชี ๑๑๐๖๐๑๐๑๑๒) หลังจากเบิกเงินงบประมาณชดใชจึงจะบันทึก
เปนคาใชจาย........ เงินงบประมาณในวันที่จายเช็คจริง 

2.๒) บันทึกรายการรับเช็คตามขอ ๒.๑) ลดบัญชีใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ – เงิน
ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (รหัสบัญชี ............) หรือใบสําคัญรองจาย (รหัสบัญชี ๑๑๐๖๐๑๐๑๑๒) หาก
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มิไดนําเช็คฝากธนาคารในวันน้ัน ตองเปนเงินสดคงเหลือประจําวันแตเปลี่ยนสถานะจากเงินงบประมาณเปน
เงินนอกงบประมาณ – เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง และแสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ชอง 
“หมายเหตุ”วาเงินสดในแตละวันเปนเงินประเทใดบางเพื่อประโยชนในการสอบยันความถูกตองกับบัญชี และ
ปองกันมีใหเงินจํานวนดังกลาวออกไปอยูนอกระบบ 

3. ใหผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการบันทึกการรับ-จายเงินประจําวันในระบบวาถูกตอง
ครบถวนตรงกับหลักฐานหรือไม และสอบทานการจัดทํางบพิสูจนเงินฝากธนาคารทุกวันทําการสิ้นเดือน 

4. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด จํานวน ๒ บัญชี ที่ไมมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ระหวางป เพื่อมิใหเปนภาระในทางบัญชีและการดูแลรักษาบัญชี เห็นสมควรปดบัญชีดังกลาว 

อน่ึง เห็นสมควรหารือกรมบัญชีกลาง เรื่อง เงินนอกงบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
กลางในภาพรวมของกระทรวยุติธรรม เกี่ยวกับผังบัญชีใหเหมาะกับภารกิจของหนวยงาน เน่ืองจากเงิน
ดังกลาวเปนรายไดของหนวยงานในสังกัดกระทรวยุติธรรม และไดมีการโอนไปมาระหวางหนวยงานเพื่อ
นําไปใชตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหใชได ซึ่งอาจทําใหมีการบันทึกบัญชีรายได
และคาใชจายซ้ําซอนระหวางหนวยงาน ทําใหเงินนอกงบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางไมถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง และมิอาจพิสูจนความถูกตองของบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของในขณะหน่ึงขณะใดได     

 ๒.๖ ประเด็นขอตรวจพบ การพัสดุ จากการตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน รายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) จํานวน ๖๔,๐๘๔,๗๐๒.๗๓ บาท และไดสุมตรวจรายการทรัพยสินที่ไดมา               
การควบคุมและการจําหนายทรัพสินระหวางป รวมทั้งการทดสอบการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพสินประจําป              
บางรายการมีขอสังเกตดังน้ี 

1) การนําเขาขอมูลทรัพสินในระบบ GFMIS ไมถูกตอง ไมครบถวนตรงกับความเปนจริง 
ทําใหรายงานการเงินไมถูกตอง เชน บัญชีทุน บัญชีคาใชจายประจําปสูง (ตํ่า) กวาความเปนจริง ซึ่งมีผลตอ
การวางแผนการบริหารงบประมาณในการซื้อทรัพสิน เชน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อทดแทนของเดิม 

2) จากการสอบยันยอดคงเหลือของทรัพยสินตามบัญชีกับการตรวจนับทรัพยสิน              
บางรายการพบวา 

2.๑) ครุภัณฑบางรายการ หรือบางสวนยังมีตัวตนอยูแตรายยอดคงเหลือตามบัญชี           
ในระบบ GFMIS ปรากฏยอด ๐ บาท (ยอด ๐ บาท หมายถึง ทรัพยสินที่หมดอายุการใชงานแลว และ           
ไดจําหนายทรัพยสินออกจากระบบบัญชี หรือ กรณีที่ทรัพยสินที่ยังไมหมดอายุการใชงาน แตไดจําหนาย
ทรัพยสินออกจากระบบบัญชีแลว) 

2.๒) ครุภัณฑบางรายการ หรือบางสวนไมมีตัวตนอยูแตรายยอดคงเหลือตามบัญชี             
ในระบบ GFMIS ปรากฏยอด ๑ บาท (ยอด ๑ บาท หมายถึง ทรัพยสินที่หมดอายุการใชงานแลว แตยังไมได
จําหนายทรัพยสินออกจากระบบบัญชี) 

3) การบันทึกรายการทรัพยสินบางรายการคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง กรณีที่ซื้อครุภัณฑ
ประเภท ชนิดเดียวกัน จํานวนมากกวา ๑ ช้ิน ผานรายการในวันเดียวกันบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS โดยใช
ยอดรวม ๑ รายการ แตไมไดบันทึกเปนรายช้ินเน่ืองจากวิเคราะหรายการบัญชีไมถูกตอง 

 ขอเสนอแนะ 
ใหเจาหนาที่ผูซึ่งรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการทรัพยสินทั้งหมด

ต้ังแตนําขอมูลเขาระบบ GFMIS จนถึงปจจุบันวามีทรัพยสินรายการใดบางที่ยังปฏิบัติไมถูกตองครบถวน และ
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ไมเปนปจจุบันแลวใหปรับปรุง แกไขใหถูกตองดวยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๔๙          
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง การบันทึกสินทรัพยสํารวจพบในระบบ GFMIS 

๓. สาเหตุ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑. การนําระบบ GFMIS มาใชในสวนราชการเปนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม

ระบบ Manual เปนแบบอิเล็กทรอนิกส และมีหลักเกณฑที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งผูปฏิบัติงาน               
ไมเขาใจระบบงานอยางเพียงพอ ขาดความรูและประสบการณ หรือไมสามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ได เน่ืองจากผูปฏิบัติงานบางรายไมมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เชน 
หลักการบัญชี การเงิน และกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนไมสามารถ
แกไขปญหาได 

๒. การบันทึกบัญชีทรัพยสินคลาดเคลื่อนสาเหตุจากผูปฏิบัติงานไมเขาใจในการเรียกรายงาน
ขอมูลทรัพยสินในระบบ GFMIS วาควรใชรายงานใดเพื่อติดตามรายการความเคลื่อนไหวของรายการทรัพยสิน 
และการตรวจทานความถูกตองเกี่ยวกับตารางการคํานวณคาเสื่อมราคา หรือคาเสื่อมราคาสะสมของรายการ
ทรัพยสิน รวมทั้ง ผูปฏิบัติงานสามารถเขาไปแกไขขอมูลที่ไดบันทึกไปแลวไดตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งการแกไข
ขอมูล ไมถูกตองตามหลักการบัญชี เชน รายการทรัพยสินที่จําหนาย หรือโอน หรือบริจาค ทําใหทรัพยสิน              
ในระบบ GFMIS กับทรัพยสินที่มีอยูจริง และทรัพยสินตามทะเบียนคุมทรัพยสินไมถูกตองตรงกัน และ               
การคํานวณคาเสื่อมราคาไมถูกตองครบถวน รวมทั้ง ขาดการสอบทานงานระหวางผูที่เกี่ยวของ 

๓. สวนราชการไมสามารถปรับปรุงแกไขรายการทางบัญชีบางรายการไดตองรอใหกรมบัญชีกลางเปด
ระบบใหปรับปรงุแกไข ทําใหมีการสะสมขอผิดพลาดและมีความยุงยาก ซับซอนในการตรวจสอบและปรับปรุง
แกไขมากข้ึน 

๔. ผลกระทบ 

 รายทางการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไมถูกตองครบถวน ไมเปนปจจุบัน และ    
ขาดความนาเช่ือถือ และผูบริหารไมสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและบริหารจัดการหนวยงานได 

5. การใชประโยชน/อางอิง 
๑. ใหขอเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการที่ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้เสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ 

๒. ใหหัวหนาสวนราชการไดทราบถึงจุดออนหรือขอบกพรอง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และพิจารณานําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบเปนแนวทางในการควบคุมดูแล หรือเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

๓. ใชเปนเอกสารเผยแพรใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน และนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๔. ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS ใหสมบูรณย่ิงข้ึน โดยใหหนวยรับ
ตรวจนําเรื่อง เงินนอกงบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง หารือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับผังบัญชีให
เหมาะสมกับภารกิจในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม เน่ืองจากเงินดังกลาวเปนรายไดของหนวยงานในสังกัด
กระทรวยุติธรรม และไดมีการโอนไปมาระหวางหนวยงานเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังใหใชได ซึง่อาจทําใหมีการบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายซ้ําซอนระหวางหนวยงาน ทําให
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เงินนอกงบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางไมถูกตองตรงกับความเปนจริง และมิอาจพิสูจนความ
ถูกตองของบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของในขณะหน่ึงขณะใดได  ซึ่งตอมากรมบัญชีกลางไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย เพื่อใหการปฏิบัติงานดานบัญชีเกี่ยวกับการรับ-
จายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชยในระบบ GFMIS เปนไปแนวทางเดียวกันและขอมูลทางบัญชีของ
หนวยงานภาครัฐมีความครบถวนสมบูรณตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนแกองคกรและสวนรวม 

6. การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS   
 การตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS  ของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

ยุติธรรม ปรากฏวา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลาย ๆ ดานสง
ผลกระทบตอการดําเนินการ ดังน้ี 

 6.๑ ปญหาอุปสรรคดานบัญชีในระบบ GFMIS 
จากการตรวจสอบโดยการสอบทานความถูกตอง ครบถวน ความเช่ือถือได และความเปน

ปจจุบันของ การนําเขาขอมูล (Input) เริ่มต้ังแตเอกสาร หลักฐานตาง ๆ การอนุมัติ การบันทึกขอมูล รวมถึง
การแกไขขอมูลและการควบคุมในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ การประมวลผล (Process) เพื่อใหมั่นใจวา การ
ประมวลผลไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด โดยการสุมเรียกดูขอมูลจาก
ระบบ GFMIS  ตรวจสอบความถูกตอง  แตละรายการเมื่อมีการบันทึกขอมูล  และ การไดรับขอมูล (Output) 
เปนการเรียกดูขอมูลหลังการประมวลผลของระบบ GFMIS แลววา รายงานบัญชีตางๆ ถูกตอง ครบถวน และ
เช่ือถือได แตจากจากการวิเคราะหประมวลผลการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS  แลวปรากฎวา 

1) รายงานการเงิน การบัญชี และงบแสดงฐานะการเงินไมถูกตอง ครบถวน และ                 
ขาดความนาเช่ือถือ สาเหตุเน่ืองจากมีการบันทกึบัญชีในระบบ GFMIS  โดยไมมีเอกสารหลักฐานที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหรือวิเคราะหรายการบัญชีไมถูกตอง รวมทั้ง การบันทึกขอมูลในระบบ 
GFMIS ไมเปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS และหรือมีขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลวยังไมได
ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ใหถูกตองและเปนปจจุบัน เชน 

1.๑) กรณีรับเงินหลังปดบัญชี พบวา มีการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ในวันน้ัน 
แตไมมีเงินจํานวนดังกลาวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.๒) เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พบวา ผูปฏิบัติงาน (User) มีการบันทึกขอมูลจายในระบบ GFMIS ในวันน้ัน โดยยังไม
มีการจายเงินจริงใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 

1.๓) กรณี สั่งจายเช็คใหแก หัวหนาฝายการเงินเพื่อไปข้ึนเปนเงินสดและนําไปจาย
ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ปรากฎวา ในวันน้ันไมมีการบันทึกขอมูลรับ-จายเงินสดดังกลาวในระบบ GFMIS แตเมื่อ
สิ้นวันมีเงินเหลือจายบางสวนที่ยังไมไดจายใหแกผูมีสิทธิรับเงิน แตในรายงานเงินคงเหลือประจําวันน้ันพบวา 
มีเงินเหลือจายจํานวนดังกลาวรวมอยูดวย เปนตน 

1.๔) งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร พบวา ไดจัดทําจากทะเบียนคุมการรับ-จายเงิน 
(สวนตัว) ซึ่งมิอาจตรวจสอบไดวาถูกตองตรงกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS หรือไม เมื่อมีขอผิดพลาด
เกิดข้ึนจึงไมสามารถแกไขปญหาไดทันกาล 

1.๕) การปรับปรุง แกไขขอมูลในระบบ GFMIS พบวา เมื่อผูปฏิบัติงาน (User) ได
บันทึกขอมูลเขาระบบแลว ปรากฎวาขอมูลดังกลาวบันทึกไมถูกตองจึงเขาไปแกไขขอมูลยอนหลัง โดยไมได
บันทึกแกไขขอมูลในวันที่ที่พบขอผิดพลาดจึงทําใหรายงานตางๆขาดความนาเช่ือถือ 
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จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผลกระทบ คือเมื่อสิ้นวันแตละวัน และเมื่อสิ้นเดือนแตละเดือนมิอาจ
ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารได เน่ืองจากตัวเงินออกไปอยูนอกระบบโดยทะเบียน
คุมการรับ-จายเงิน (สวนตัว)  หากมีความเสียหายเกิดข้ึนมิอาจควบคุมได หรืออาจจะนําไปสูการทุจริต 

2) เงินทดรองราชการ ปรากฎวา สิ้นปงบประมาณมีใบสําคัญที่ไดรองจายจากเงินทดรอง
ราชการไปแลวจํานวนหน่ึง แตไมมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เปนใบสําคัญคางจาย และไดต้ังเบิกเงิน
งบประมาณปปจจุบันและบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในปปจจุบัน ผลกระทบ ทําใหคาใชจายในปกอนตํ่ากวา
ความเปนจริง และคาใชจายปปจจุบันสูงกวาความเปนจริง 

3) ทรัพยสินตาง ๆ ที่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS วา ไดมีการบันทึกบัญชีทรัพยสินไว
อยางครบถวนและตัวทรัพยสินตองมีอยูจริง ปรากฎวา การบันทึกรายการทรัพยสินคลาดเคลื่อนไมถูกตองตรง
กับรายงานทรัพยสิน ณ วันสิ้นปงบประมาณทําใหขอมูลบัญชีในระบบ GFMIS ขาดความนาเช่ือถือ สาเหตุ 
เน่ืองจาก 

3.๑) ทรัพยสินบางรายการตัวทรัพยสนิมีอยูจริง แตทรัพยสินดังกลาวไมปรากฎในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

3.๒) ทรัพยสินบางรายการไมมีอยูจริง เน่ืองจากไดมีการจาํหนายไปแลว โดยการขาย
ทอดตลาด โอนหรือบริจาคใหหนวยงานอื่น แตทรัพยสินดังกลาวยังปรากฏวางบแสดงฐานะการเงิน 

3.๓) ทรัพยสินบางรายการไมมีอยูจริง และไมปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน แตยัง
มีทรัพยสินปรากฎอยูในทะเบียนคุมทรัพยสิน 

3.๔) การบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาประจําป ปรากฎวา มีทรัพยสินบางรายการมีการ
บันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาประจําป ไมถูกตองตรงกับอายุการใชงานที่กําหนดไว 

3.๕) การบันทึกรายการทรัพยสินบางรายการคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง กรณีที่ซื้อ
ครุภัณฑประเภท ชนิดเดียวกัน จํานวนมากกวา ๑ ช้ิน ผานรายการในวันเดียวกันบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
โดยใชยอดรวม ๑ รายการ แตไมไดบันทึกเปนรายช้ินเน่ืองจากวิเคราะหรายการบัญชีไมถูกตอง 

 จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผลกระทบ คือ ทําใหคาใชประจําปสูงกวาหรือตํ่ากวาความเปนจริง 
และสงผลตอการวางแผนในการบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ  เชนการวางแผน จัดซื้อทรัพยสินเพื่อ
ทดแทนของ การบํารุงรักษาทรัพยสิน และคาซอมแซมทรัพยสิน เปนตน 

4) เงินนอกงบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง รายงานการเงิน การบัญชี และ
งบแสดงฐานะการเงนิไมถูกตอง ครบถวน และขาดความนาเช่ือถือ สาเหตุ เน่ืองจากการวิเคราะหรายการบัญชี
ไมถูกตอง และมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  ไมถูกตอง ครบถวน รวมทั้ง การบันทึกขอมูลในระบบ 
GFMIS ไมเปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS และหรือมีขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลวยังไมได
ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ใหถูกตองและเปนปจจุบัน เชน 

4.๑) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS พบวา มีการบัญชีรายไดเงินดอกเบี้ยอันเกิด
จากเงินกลางและบัญชีรายไดอื่นรวมกันโดยใชรหัสบัญชี ๔๓๑๓๐๑๐๑๐๑๙๙ ทําใหผูปฏิบัติงาน (User) แยก
รายละเอียดของเงินแตละประเภทไมได 

4.๒) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ในภาพรวมของกระทรวยุติธรรมพบวา มีการ
บันทึกรายไดและคาใชจายซ้ําซอนระหวางหนวยงานทําใหรายไดและคาใชจายสูงกวาความเปนจริง และ
ในขณะใดขณะหน่ึงไมสามารถสอบยันยอดเงินคงเหลือกับบัญชีในระบบ GFMIS  วาถูกตองหรือไม 

4.๓) ขอผิดพลาดอื่น ๆ การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เชน  
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กรณี เมื่อมีการรองจายเงนิดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางไปกอน แลวเบิกเงินงบประมาณมาชดใช
พบวามีการบันทึกเปนรายไดเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางและรายจายซ้ําทั้งเงินงบประมาณและ              
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง  

กรณี การบันทึกจํานวนผิด บันทึกผิดบัญชี ไมไดบันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และยังพบวา           
มีการบันทึกรายไดและคาใชจายซ้ําซอนระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวยุติธรรม เปนตน 

จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผลกระทบ รายไดและคาใชจายสูง (ตํ่า) กวาความเปนจริง และ
ในขณะใดขณะหน่ึงไมสามารถสอบยันยอดเงนิคงเหลอืกับบัญชีในระบบ GFMIS  วาถูกตองหรือไม ทําใหขอมูล
ขาดความนาเช่ือถือ และผูบริหารไมสามารถใชขอมูลในเชิงบริหารได ผูขอรับการประเมินจึงมี  

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS ใหสมบูรณ โดยใหหนวยรับตรวจนําเรื่อง เงินนอก

งบประมาณ-เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง หารือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับผังบัญชีใหเหมาะสมกับภารกิจใน
ภาพรวมของกระทรวยุติธรรม เน่ืองจากเงินดังกลาวเปนรายไดของหนวยงานในสงักัดกระทรวยุติธรรมและไดมี
การโอนไปมาระหวางหนวยงานเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหใชได 
เพื่อลดปญหาการบันทึกรายไดและคาใชจายซ้ําซอนระหวางหนวยงาน ซึ่งตอมากรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ       
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ          
ฝากธนาคารพาณิชย 

5) เอกสารหลักฐานบางรายการพบวาไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ            
ที่เกี่ยวของ และไมสอดคลองกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS คือ 

5.๑) กรณี โอนเงินเขาบัญชีใหเจาหน้ีโดยตรง หรือเบิกเงินมาจายใหเจาหน้ีไมมี
สําเนาใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายที่หนวยงานออกใหเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน 

5.๒)  กรณี การจายเงินใหแกผูรับจางโดยมีเงื่อนไขใหผูวาจางหักเงินประกันผลงาน
ปรากฏวา ผูรับจางออกตามยอดสุทธิที่หักเงินประกันผลงานแลว ทําใหหลักฐานการจายตํ่ากวาความเปนจริง 

5.๓) กรณี ใหเจาหนาที่โครงการฯ ยืมเงินราชการไปจายชําระหน้ีใหแกผูขายหรือ 
ผูรับจางโดยตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจางของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมิไดหักภาษีเงินได ณ         
ที่จายในอัตรารอยละ ๑ ตามมาตรา ๕๐(๔) หรือมาตรา ๖๙ ทวิแหงประมวลรัษฎากร 

 6.๒ ปญหาอุปสรรคดานบุคลากร 
เน่ืองจากการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ

พิเศษดานการเงินและบัญชี ดังน้ัน บุคลากร เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม แตพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ แยกเปน 

1) ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูใชงานในระบบ (User) พบวา ผูปฏิบัติงานไมเขาใจระบบงาน 
ขาดความรูและประสบการณ หรือไมสามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได เน่ืองจากผูปฏิบัติงานบางราย
ไมมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เชน หลักการบัญชี การเงิน และกฎหมาย 
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน และยังพบวาผูปฏิบัติงานผูบางรายเปนพนักงานราชการซึ่งมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนงานคอนขางสูงหากไดงานที่ดีกวา ผลกระทบ เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนไมสามารถแกไขปญหาไดทันกาล 

2)  ผูกํากับดูแล หมายถึง ผูทําหนาตรวจสอบความถูกตองดานการเงินและบัญชีและสอบ
ทานการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน พบวา ผูกํากับดูแลขาดทักษะและประสบการณดานการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS หรือไมสามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได ผลกระทบ เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน               
ไมสามารถแกไขปญหาไดทันกาล 
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3) ผูปฏิบัติงาน (User) ทําทุกอยางในทุกระบบงาน และขาดการสอบทานงานระหวาง            
ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ผูบริหารไมเขาใจและไมใหความสําคัญกับระบบ GFMIS ทําใหผูปฏิบัติงานขาดขวัญ
กําลังใจ ผลกระทบ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังไมมีประสิทธิภาพ 

 6.๓ ปญหาอุปสรรคดานระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน เปนมาตรการและวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ ที่กําหนดข้ึน เพื่อลดความเสี่ยง

ตอการเสียหายในดานการเงิน บัญชีและในดานการบริหาร ดังน้ัน บุคลากร เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในที่กําหนดไว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสามารถ ความซื่อสัตย  การปฏิบัติงาน ความรูความ
เขาใจในระบบงาน ถึงแมวาจะมีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวตามวิธีการควบคุมภายในที่ดี ก็อาจผิดพลาด
ไดและถือเปนจุดออนอยางหน่ึงของระบบการควบคุมภายใน แตพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ แยก
เปน 

1) ดานความปลอดภัย การปฏิบัติงานผาน GFMIS Terminal ไดกําหนดใหใชบัตร
(Smart card) ในการปฏิบัติงาน โดยแยกสิทธิบัตรระหวางการบันทึกขอมูลกับการอนุมัติรายการ แตพบวา              
ไมมีคําสั่งแตงต้ังใหมีผูรับผิดชอบสิทธิในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทําใหไมสามารถทราบไดวาผูใดเขาไปใช
ระบบ GFMIS 

2) ดานความถูกตองของขอมูล พบวา  
2.๑) ผูปฏิบัติงาน (User) เปนบันทึกขอมูลเขาระบบและเมื่อตรวจสอบพบวา         

มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนผูปฏิบัติงานไปแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูล หรือยกเลิกรายการไดเองโดยไมผานผูกํากับดูแล 
(ผูอนุมัติรายปรับปรุง/แกไข) ผลกระทบ  ทําใหขาดระบบสอบยันความถูกตองของเอกสาร ขอมูลขอเท็จจริง           
ที่เกี่ยวของ  

2.๒) ผูปฏิบัติงาน (User) ไมเขาใจหรือไมระมัดระวังในการนําเขาขอมูล เชน นําเขา
รายการซ้ําซอน นําเขารายการไมถูกตอง นําเขารายการที่ไมไดเกิดข้ึนจริง และปฏิบัติงานไมครบตามข้ันตอนที่
กําหนด เปนตน ผลกระทบ ทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน และหรือขาดความนาเช่ือถือ 

3) ดานความรูความเขาใจ พบวา ผูปฏิบัติงาน (User) ไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงานและ
ความเช่ือมโยงของขอมูลในแตละระบบงาน ผลกระทบ ทําใหการปฏิบัติงานไมถูกตองไมครบถวน และ
ปรับปรุงแกไขขอมูลไมถูกตองครบถวน 

4) ดานการติดตามขอมูล พบวา ผูปฏิบัติงาน (User) ไมเรียกรายงานในแตละชวงการ
ปฏิบัติงาน เชน รายงานรับ-จายเงินสด หรือการเรียกใชขอมูลทรัพยสินในระบบ GFMIS เพื่อติดตามรายการ
ความเคลื่อนไหวของรายการทรัพยสิน และการตรวจทานความถูกตองเกี่ยวกับตารางการคํานวณคาเสื่อมราคา 
หรือคาเสื่อมราคาสะสมของรายการทรัพยสิน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานไมเขาใจในการเรียกใชขอมูล ผลกระทบ 
ทําใหไมสามารถสอบทานความถูกตองครบถวนของขอมูลในระบบไดหรือไมสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 
 

 
 

 
 


