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สวนท่ี ๒ 

ข้ันตอนการดําเนินการ  

การตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

 การตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม เปนตรวจสอบดานการคลังและการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(Financial & Compliance Audit) มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการ 
ดังน้ี 

๑. การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน รวบรวมและสอบทานขอมูล เอกสารประกอบการตรวจสอบในเบื้องตน เชน 
1.1 โครงสราง อํานาจหนาที่ และบทบาทภารกิจของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงยุติธรรม 
1.2 นโยบายบัญชีสวนราชการ บัญชีในระบบ GFMIS คูมือแนวทางการปฏิบัติงาน ระบบ

ควบคุมวิธีการดําเนินงาน รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
1.3 สอบทานงานตรวจสอบภายในที่เคยทํามาแลว กระดาษทําการ รายงานการตรวจสอบของ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และเอกสารและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

๒. จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) มีข้ันตอน ดังน้ี 
2.1 กําหนดเรื่องที่จะตรวจ วัตถุประสงค และขอบเขตในการตรวจสอบ 
2.2 จัดตารางเวลาในการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม 

วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบภายใน ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  

2.3 จัดทําแบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaire : ICQ) 
ของหนวยรับตรวจดานตาง ๆ เชน รายงานการเงิน การบัญชีตาง ๆ การดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชงาน 
ในระบบ GFMIS เปนตน กระดาษทําการที่อางอิง และเครื่องหมายที่ใชในการตรวจสอบ (จะบันทึกระหวาง
การตรอจสอบ และเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว)  รวมทั้ง  ช่ือผูสอบทานและวันที่สอบทาน (จะบันทึกเมื่อ            
สอบทานเสร็จสิ้นแลว) 

2.4 เสนอแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ตอหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ใหความ
เห็นชอบ  

๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีข้ันตอน ดังน้ี 
3.1 การเตรียมงานกอนออกตรวจสอบ  

1) จัดประชุมกับผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ (ผูตรวจสอบภายใน) เพื่อทําความเขาใจรวมกนั            
ถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ กระดาษทําการที่ตองใชในการตรวจสอบ รวมตลอด
ถึงการแนะแนววิธีการตรวจสอบตอผูรวมงาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่กําหนด 

2) มอบหมายงานใหผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการปฏิบัติงานโดยคํานึงความสามารถ
และประสบการณดวย และควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและกําหนดการที่จัดทําไว 

3) ทําหนังสือแจงหนวยรับตรวจ เสนอหนังสือตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาลงนาม โดย
ฝายหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
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3.2 การประชุมเปดงานตรวจกับหนวยรับตรวจ 
 เมื่อเริ่มปฏิบัติงานทีส่ถานที่ของหนวยรบัตรวจ (กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม) 
เริ่มจากการเขาพบหารือผูบริหาร (รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กํากับดูแลหนวยรับตรวจ) และผูอํานวยการกองคลัง 
เพื่อแจงวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจ แนะนําผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ เพื่อ
ประสานงานกับผูรับการตรวจ เอกสารหรือหลักฐานที่ตองการใชในการตรวจ เปนตน  

3.3 ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1) สอบทานระบบการควบคุมภายในจากแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ใหเจาหนาที่ผูที่

เกี่ยวของตอบ เพื่อใหทราบวา  
1.๑) ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจเหมาะสมและเพียงพอ  
1.๒) ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติตาม 
1.๓) ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีจุดออนหรือจุดบกพรองหรอืไม 

2) วิเคราะห ประเมินผลการควบคุมภายในจากการตอบแบบสอบการควบคุมภายใน 
กรณี ตอบวา มี/ใช แสดงวาผลการประเมินของเราออกมาอยูในเกณฑเราพอใจ แต             

ผูตรวจสอบภายในจะตองตามตรวจตอโดยใชวิธีการทดสอบ (Sampling) เพื่อมุงทดสอบการปฏิบัติงาน                 
ในบางจุด เชน การสังเกต การตรวจสอบหลักฐาน และการทบทวนวิธีทํางานใหม หรือการทดสอบรายการ
หรือทดสอบการปฏิบัติตามระบบบางรายการ ต้ังแตตนจนจบ (Walk Through) เปนตน 

กรณี ตอบวา ไมมี/ไมใช แสดงวาผลการประเมินมีจุดออนของระบบการควบคุมภายใน 
ซึ่งผูตรวจสอบภายในตองสรุปจุดออนทั้งหมดเพื่อพิจารณาในการทําการตรวจสอบโดยละเอียดตอไป 

3) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรฐานที่วางไว และกํากับ ดูแล         
สอบทานการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้ง ใหคําแนะนําเพื่อใหผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
มีความเขาใจเกี่ยวกับงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จําเปน เพื่อใหงานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคและ            
มีประสิทธิภาพ 

4) สอบทานกระดาษทําการ เพื่อใหมั่นใจวา ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการ
ตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกตอง ชัดเจน และเช่ือถือได 

5) ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และคําแนะนํา แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน แกหนวยรับตรวจ 

6) รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเพื่อใชในการพิจารณา
ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

7) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวา ไดขอตรวจพบที่สมบูรณ และพบปญหาใดบาง            
ที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน พรอม
กับขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง 

3.4 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
1) หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลว หัวหนาสายตรวจสอบ 

ไดมีการสอบทานใหแนใจวาไดปฏิบัติหนาทีต่าง ๆ  เสร็จสมบูรณ และเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่กาํหนดไว 
นอกจากน้ี  หัวหนาสายตรวจสอบไดสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไวจากการ
ตรวจสอบและขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานรางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ผูรวมปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งการรวบรวม
หลักฐาน การรวบรวมกระดาษทําการ การสรุปผลการตรวจสอบพิจารณาจาก หลักฐานการตรวจสอบ (Audit 
Evidence) วามีความถูกตองนาเ ชื่อ ไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร
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ประกอบดวยคุณสมบัติ 4  ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือไดและจัดหามาได 
(Competency) ความเกี่ยวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness)  

2) การประชุมปดงานตรวจสอบ เปนขั้นตอนสุดทายเมื่อหัวหนาสายตรวจสอบไดจัดทํา
สรุปผลขอตรวจพบ เพื่อนําเขาประชุมรวมกับผูบริหาร (รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กํากับดูแลหนวยรับตรวจ) 
และผูอํานวยการกองคลัง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในเรื่องตาง ๆ เชน สรุปการตรวจสอบ ทําความเขาใจและ
ช้ีแจงประเด็นที่ ยังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอยุติในประเด็นที่ ยังมีความเห็นไมตรงกัน                  
แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน และขอบคุณผูเกี่ยวของในการใหความรวมมือ เปนตน 

4. การรายงานผลและติดตาม มีข้ันตอน ดังน้ี 

 4.1 การจัดทํารายงาน 
1) รวบรวมขอมูลจากกระดาษทําการตางๆที่ไดบันทึกไวสอบทานความถูกตองของขอมูลดังกลาว 

และสรุปประเด็นขอตรวจพบ 
2) คัดเลือกขอมูลโดยพิจารณาจากขอตรวจพบที่เปนปญหาสําคัญ กรณีปญหาที่ไมสําคัญแจงให

หนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป 
3) รางรายงานตามขอตรวจพบที่สําคัญซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกปญหา

ดังกลาวกับผูบริหาร  (รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กํากับดูแลหนวยรับตรวจ) และผูอํานวยการกองคลัง และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ เพื่อใหรายงานนําไปสูการปฏิบัติตามขอเสนอแนะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) เสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการโดยฝายหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและ
แจงผูอํานวยการกองคลัง (หนวยรับตรวจ) 

5) รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ดานการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (Financial & Compliance Audit Operation Audit) ประกอบดวย 

5.๑) รายงานผลการตรวจสอบภายใน   
5.๒) หนวยรับตรวจ  
5.๓) วันที่ตรวจสอบ 
5.๔) ผูรับตรวจ 
5.๕) วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
5.๖) ขอบเขตการตรวจสอบ 
5.๗) วิธีการตรวจสอบ 
5.๘) ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
5.๙) คณะผูตรวจสอบภายใน 
5.๑๐) สรุปผลการตรวจสอบ แยกเปน ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะ 

6) จัดสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบภายในใหกรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

4.2 การติดตามผล (Follow Up) 
เปนการกําหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางมีประสิทธิภาพ เชน  
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1) การเขาไปมีสวนรวมในการใหคําแนะนําวิธีแกไขขอขอบกพรองตามขอเสนอแนะ             
การกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดในอนาคต ซึ ่งถือไดว าเป นขั ้นตอนที ่สําคัญยิ ่งของ                   
การตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ 

2)  หลังจากเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว ผูตรวจสอบ
ภายในตองติดตามผลวาผูบริหาร ไดสั่งการหรือไมประการใด  และหากสั่งการแลวหนวยรับตรวจดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไม เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการ
แกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร และรายงานผลการติดตามตอผูบริหารตอไป  

5. กรณีศึกษาการตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

 ผูขอรับการประเมินในฐานะหัวหนาสายตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ไดรับ
มอบหมาย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๓ ของกลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของกองคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

 จากการตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ       
กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พบวา รายงานการเงินขาดความนาเช่ือถือ เน่ืองจากการ
บันทึกบัญชีไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน รวมทั้งการบันทึกขอมูลทางการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS                
มีการเช่ือมโยงขอมูลจากระบบยอยตางๆ ซึ่งประกอบดวย ระบบจัดซื้อจดัจาง ระบบเบิกจายเงิน ระบบรับและ
นําสงเงิน ระบบสินทรัพยถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท และการประมวลผลรายงานในรูปแบบตาง ๆ ตามที่
กําหนด หากการปฏิบัติงานโดยขาดความเขาใจในกระบวนการ การทําและสงขอมูลเขาระบบ GFMIS                  
ไมถูกตองทําใหเกิดผลกระทบทั้งระบบ ดังน้ัน การวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กองคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งมีข้ันตอนในดําเนินการ 
ดังน้ี 

 5.๑ ศึกษาการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS 

1) ศึกษาการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS ที่เครื่อง Terminal ที่กรมบัญชีกลางติดต้ัง     
ใหหนวยรับตรวจ เชน 

1.๑) คําสั่งที่ใชในการเรียกรายงานตางๆ 
รายงาน คําสั่ง 

รายงานงบทดลองประจําป Y_DEV_80000030 
รายงานงบทดลองประจําเดือน G12C (ZGL_MVT_MONTH) 
รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 
รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FBL3N 
รายงานคาเสื่อมราคา S_ALR_87012004 
รายงานสรุปการเบิกจายของหนวยงาน ZAP_RPTW01 
รายงานติดตามสถานะขอเบิก Y_DEV_80000034 
การเรียกรายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจาย Y_DEV_80000035 
การเรียกดูรายงานการการจายเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงิน ZAP_RPTW506 
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1.๒) สมุดบันทึกรายการข้ันตน สมุดรายวันทั่วไปสําหรับเอกสารผานรายการ GO2C 
(ZGL _RPT001) 

1.๓) สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย บัญชีแยกประเภท G17C (FBL3N)  รหัสบัญชี เชน 
บัญชีเงินสด (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) บัญชีเงินทดรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) บัญชีเงินธนาคารในงบประมาณ 
(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) บัญชีเงินธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) และบัญชีเงินรับฝากอื่น 
(๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) เปนตน 

 5.๒ เอกสาร หลักฐานตางๆท่ีใชในการตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

1) รายงานตาง ๆ จากระบบ GFMIS เชน รายงานงบทดลองประจําป รายงานงบทดลอง
ประจําเดือน รายงานการเก็บและนําสงรายไดแผนดิน รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ รายงานเงินนอก
งบประมาณ -เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรม รายงานแสดงความเคลื่อนไหว                
เงินฝากคลัง และรายเงินสดคงเหลือประจําวัน เปนตน 

2) ใบเสร็จรับเงิน เชน เมื่อสิ้นปมีการรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมการใช
ใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

3) เงินฝากธนาคารทุกประเภท เชน รายงานการแจงยอดของธนาคาร ตนข้ัวเช็ค ทะเบียน
คุมจายเงิน สมุดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร เปนตน 

4) ทะเบียนและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เชน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุม
เงินประจํางวด ทะเบียนคุมเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง เอกสารการกันเงิน และใบอนุมัติเงินประจํางวด
เปนตน 

5) คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่
ตรวจสอบการเบิกจายเงินทดรองราชการ คําสั่งแตงต้ังการมอบหมายใหปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และคําสั่ง
แตงต้ังคําสั่งแตงต้ังการมอบหมายใหตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวันในระบบ GFMIS เปนตน 

6) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เชน เอกสารการรับเงิน เอกสารการจายเงิน ใบสําคัญ
การจายตรงผูขาย (PO) ใบสําคัญการจายตรงผูขาย และจายผานสวนราชการ (ไมทํา PO) เงินรายไดแผนดิน 
เงินประกันตาง ๆ และเอกสารปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาด เปนตน 

 5.๓ ประเด็นการตรวจสอบ 

เพื่อตรวจสอบรายการเงินของกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (หนวย
รับตรวจ)  ซึ่งการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ไดดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตาง ๆ 
การบันทึกรายการบัญชีที่จัดทําวา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง  
การวิเคราะหรายการทางบัญชีที่จัดทําวาเปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐหรือไม สรุปวิธีการ
ตรวจสอบในแตละประเด็น ดังน้ี 

  ๑) ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ   
วัตถุประสงค  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกกิจกรรมมีการควบคุมที่ดี และไมมีความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบตอหนวยงาน รวมทั้ง การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 วิธีการตรวจสอบ   
- นําขอมูลจากจากการตอบแบบสอบการควบคุมภายใน ดานการเงินและบัญชี              

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไดแก รายงานการเงิน การบัญชีตาง ๆ การดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชงาน             
ในระบบ GFMIS เปนตน 

 
 



15 
 

- วิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานตางๆของหนวยรับตรวจวามีจุดออนของ
ระบบการควบคุมภายในหรอืไม และสรุปจุดออนทั้งหมดเพื่อพิจารณาในการทําการตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่ง
ผูขอรับการประเมินใชวิธีการทดสอบ (Sampling) เพื่อมุงทดสอบการปฏิบัติงานในบางจุด เชน การสังเกต 
การตรวจสอบหลกัฐาน และการทบทวนวิธีทํางานใหม หรือการทดสอบรายการหรือทดสอบการปฏิบัติตาม
ระบบบางรายการ ต้ังแตตนจนจบ (Walk Through) เปนตน 

 บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

  ๒) รายงานงบทดลอง 
วัตถุประสงค  เพื่อใหทราบถึงการรับ-จายเงิน และนําเงินสงคลัง และแสดงยอดคงเหลือ

ของบัญชีตาง ๆ ของปงบประมาณหรือประจําเดือน  
วิธีการตรวจสอบ   
- เรียกรายงานงบทดลองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประจํางวด ๐๐๑ ถึง 

๐๑๒)  จากระบบ GFMIS ที่เครื่อง Terminal ของหนวยรับตรวจ มีรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททุกรายการ
ของหนวยรับตรวจ ซึ่งผูขอรับการประเมินไดนําไปบันทึกไวในกระดาษทําการ ๘ ชอง ประกอบดวย งบทดลอง
กอนปรับปรุงของหนวยรับตรวจ รายการปรับปรุงบัญชี  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายไดสูง 
(ตํ่า) กวาคาใชจาย) และงบดุล ที่ไดจัดทําข้ึนเพื่อการตรวจสอบหรือสอบยันขอมูลที่นําเขามีความถูกตอง ความ
ครบถวน และความเช่ือถือไดเพียงใด รวมทั้ง ขอมูลที่บันทึกน้ันเปนปจจุบันหรือไม โดยการสอบยันเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ กับการบันทึกบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบ GFMIS หากพบวา ไมถูกตองนําไปบันทึก            
ในกระดาษทําการ ๘ ชอง “ชองรายการปรับปรุงบัญชี” และตรวจสอบรายการอืน่ ๆ ดังน้ี 

- ตรวจสอบวา รายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปตามเกณฑคงคาง เชนคาใชจาย 
คางจายคาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ รายไดรับลวงหนา วัสดุคงคลัง คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย            
เปนตน 

- ตรวจสอบวา ยอดคงเหลือยกไปตามบัญชีแยกประเภทวาถูกตองตามดุลบัญชี
หรือไม  

 หมวดสินทรัพย  รหัสบัญชีแยกประเภท ๑X XX XX XX XX แสดงยอดคงเหลือดานเดบิต 
 หมวดหน้ีสิน     รหัสบัญชีแยกประเภท ๒X XX XX XX XX แสดงยอดคงเหลือดานเครดิต 
 หมวดทุน         รหัสบัญชีแยกประเภท ๓X XX XX XX XX แสดงยอดคงเหลือดานเครดิต 
 หมวดรายได     รหัสบัญชีแยกประเภท ๔X XX XX XX XX แสดงยอดคงเหลือดานเครดิต 
 หมวดคาใชจาย  รหัสบัญชีแยกประเภท ๕X XX XX XX XX แสดงยอดคงเหลือดานเดบิต 

- ตรวจสอบความสัมพันธของรายการเคลื่อนไหวระหวางป/เดือนของงบทดลอง วา
บัญชีแยกประเภทแตละบัญชีมียอดคงเหลือถูกตองตรงกันหรือไม และมีเอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน 
   บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

  ๓) การเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง  

 วัตถุประสงค  เพื่อใหมั่นใจวาเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง   มีอยูจริง 
ถูกตอง ครบถวน และสามารถแยกประเภทของเงินได  

 ๓.๑) เงินสดคงเหลือ   

วิธีการตรวจสอบ  
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- มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและมีการมอบหมายผูปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบรับ-จายเงินในระบบ GFMIS /ผูที่ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งโดยเครงครัด/มีการจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนปจจุบัน 

- ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมอืและเอกสารแทนตัวเงิน เปรียบเทียบกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน และรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน จากบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อพิสูจนวา               
มีอยูจริง ถูกตอง ครบถวน 

- วิเคราะหวาเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับไดเปนเงินประเภทใด วงเงิน และระยะเวลา
เก็บรักษาเงิน เปนไปตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม  

- สอบทานวาหนวยรับตรวจจัดใหมีการควบคุม เงินสดคงเหลือในมือ โดยวิธีการจัดทํา
รายละเอียดแยกประเภทเงินสดคงเหลือ  และควบคุมมิใหมีวงเงินและระยะเวลาการเก็บรักษาเงินเกินอํานาจ 
โดยนําเสนอหัวหนาสวนราชการสั่งการในกรณีมีการเก็บเงินสดเกินวงเงินหรือเกินระยะเวลา ที่ระเบียบ
กําหนด 

     บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๓.๒) เงินฝากธนาคาร  
       วิธีการตรวจสอบ 

- สอบยันยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กับสมุดคูฝาก
ธนาคาร (ที่ปรับยอดเปนปจจุบันแลว) หรือหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด  

- จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด เพื่อพิสูจนความมีอยูจริงของบัญชี           
เงินฝากธนาคารทุกรายการ  กรณีไมถูกตองใหหาสาเหตุ  

- สอบทานวา มีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชีเปน
ประจําทุกสิ้นเดือนหรือไม 

- สอบทานวา มีการจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือของทุกบัญชีเปนประจํา
ทุกเดือนหรือไม โดยเงนิฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย 
รายการใด จํานวนเงินเทาใด  แตละประเภทมีจํานวนเงินเทาใด และสอบยันวาถูกตองตรงกันกับยอดคงเหลือ
ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร  และยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) หรอืไม 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๓.๓) เงินฝากคลัง  
วิธีการตรวจสอบ 
- สอบทานการควบคุมวามีการจัดทํารายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือ เปน

ประจําทุกเดือนวาประกอบดวยเงินประเภทใด  
- กระทบยอดเงินฝากคลังคงเหลือ ตาม “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก

กระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013)” กับรายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือ และสอบยันวาถูกตองตรงกันกับยอด
คงเหลือตามบัญชียอยเงินฝากคลัง ไดแก บัญชีเงินประกันอื่นๆ (เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง) และบัญชี
เงินฝากอื่น (รับฝากเงินประกันสังคม/ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย) 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 
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 ๔) การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิใช GFMIS Token key และรหัสผาน (Password) 
วัตถุประสงค เพื่อใหมั่นใจวา มีการควบคุม กํากับดูแล การเขาใชระบบ GFMIS ของ

หนวยงาน  
วิธีการตรวจสอบ  
- หัวหนาสวนราชการมีคําสั่ง หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร  และกําหนดวิธี

ปฏิบัติในการเก็บรักษา GFMIS Token key และรหัสผาน (Password) 
  บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

 ๕) การควบคุมการเบิกจายเงิน  
วัตถุประสงค  เพื่อใหมั่นใจวา หนวยรับตรวจมีการควบคุมการเบิกจายเงินใหถูกตอง 

ครบถวน และเปนไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด  

๕.๑) เงินงบประมาณ 
วิธีการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบวามีการจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดหรือไม และไดแยกเปน                

รายโครงการ พรอมทั้งแสดงยอดคงเหลือของทุกโครงการหรือไม หากพบวาหนวยรับตรวจไมจัดทําผลการสอบ              
ยันยอด ใหผูตรวจสอบสอบยันยอดเอง หากไมถูกตองตรงกันใหหาสาเหตุ 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๕.๒) การเบิกจายเงิน  
วิธีการตรวจสอบ 
- สอบทานวาหนวยรับตรวจจัดใหมีการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 

(ZINF_R09) กับหลักฐานขอเบิกที่ผ านการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทําการอนุมัติในระบบ GFMIS              
(ปลด Block) หรือไม  

- สอบทานวาหนวยรับตรวจจัดใหมีการตรวจสอบรายงาน สรุปรายการ             
ขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกเปนประจําทุกวันหรือไม  

- สอบทานการเสนอรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) ที่ผานการ
ตรวจสอบแลวให หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองความถูกตองหรือไม  

- กรณีที่หนวยรับตรวจไมตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบทําการสุมตรวจสอบ 
บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๕.๓) การจายเงินใหเจาหน้ี/ผูมีสิทธิในระบบ GFMIS  
   วิธีการตรวจสอบ 

- สอบทานวามีการตรวจสอบรายช่ือเจาหน้ี/ผูมีสทิธิ และจํานวนเงินในรายงานแสดง
การจายเงิน เขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กับหลักฐานขอเบิกหรือไม 

- สอบทานวามีการแนบรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน 
(ZAP_RPT506) กับหลักฐานตนเรื่องเบิก โดยถือเปนหลักฐานการจายและจัดเก็บเรียงลําดับตามวันที่จายเงิน 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๕.๔) การจายเงินใหเจาหน้ี/ ผูมีสิทธิ 
วิธีการตรวจสอบ 
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- สอบทานวาเพื่อใหมั่นใจวา เงินที่ไดรับมีการนําสง หรือนําฝากธนาคารถูกตอง 
ครบถวน กอนการเขียนเช็คสั่งจายเงินผูเขียนเช็คตรวจสอบจํานวนเงินที่รับโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตาม
รายงานธนาคาร (Bank Statement) กับรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน (ZAP_RPT503) 

- ผูเขียนเช็คกระทบยอดจํานวนเงินรับโอนเขาบัญชีกับจํานวนเงิน ที่จะจายให
ตรงกันกอนการเขียนเช็คสั่งจาย 

- ผูบังคับบัญชาสอบทานความถูกตองของการเขียนเช็คสั่งจาย 
- เมื่อจายเช็ค ใหเจาหน้ี/ผูมีสิทธิลงลายมือช่ือรับเช็คและไดเรียกหลักฐานการจาย 
- สอบถามเจาหนาที่วากรณีจายเงินใหเจาหน้ีบุคคลภายนอก สวนใหญจายโดยการ

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหน้ี/ผูมีสิทธิหรือไม พรอมตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเพื่อสอบยัน 
- สอบทานการควบคุม เพื่อใหทราบรายการคางจายและเรงรัดจายเงินที่คาง โดย

ตรวจสอบวาจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือหรือไม มีการตรวจสอบวา มีรายละเอียดเงินฝาก
ธนาคารในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณคางนานเกินกําหนดระยะเวลาตามระเบียบหรือไม กรณีมีเงิน
คางนานมีการติดตามเรงรัดเจาหน้ี/ผูมีสิทธิใหมารับเงินโดยเร็วหรือไม และทุกสิ้นเดือนเจาหนาที่บัญชีไดวิเคราะห
เงินคางนานในรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ เสนอผูบริหารเพื่อสั่งการหรือไม 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

 ๖) การควบคุมการรับ นําสง และนําฝากเงิน 
วัตถุประสงค  เพื่อใหมั่นใจวา เงินที่ไดรับมีการนําสง หรือนําฝากธนาคารถูกตอง 

ครบถวน 
  วิธีการตรวจสอบ 

- เจาหนาที่การเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
- จัดทําทะเบียนควบคุมการรับ และนําสง/นําฝาก โดยบันทึกการรับเงินในทะเบียน 

ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบรับฝากเงินจากหนวยงานยอย และบันทึกการนําสง/นําฝากเงิน ในทะเบียน               
ตามหลักฐานการนําสง (ใบขอรบัเงินและสําเนาใบนําฝากธนาคาร) 

- มีการเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจกอนนําเงินสง/ฝากเงินที่ธนาคาร 
- บันทึกรายการรับ และนําสงเงินนระบบ GFMIS 
- มีการสอบทานความถูกตองของการบันทึกรับและบันทึกนําสงเงินในระบบ GFMIS 

โดยตรวจสอบรายการในรายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง 
- มีการเสนอขออนุมัติรายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลังจากผูมีอํานาจ             

กอนการอนุมัตินําสงในระบบ (ปลด Block) 
- ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนควบคุมการรับและนําสง/นําฝาก วาบันทึกรายการ

ครบถวนเปนปจจุบันหรือไม 
- ตรวจสอบรายงานการรับรายไดและนําสงเงินคงคลัง กับ ทะเบียนคุมการรับและ

นําสง/นําฝาก 
บันทึกขอมูลกระดาษทําการ  

๗) การควบคุมเงินทดรองราชการ 
วัตถุประสงค เพื่อใหมั่นใจวา ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ 

เหมาะสม  ไดแก จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกตอง มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรอง
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ราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ  มีการควบคุมการรับ – จายเงิน                    
ทดรองราชการรัดกุม เปนตน  

วิธีการตรวจสอบ 
- สอบทานความมีอยูจริงของเงินทดรองราชการ ณ วันที่ตัดยอดที่เปนเงินสด เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหน้ี และใบสําคัญวาถูกตอง ครบถวน ตรงตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการหรือไม โดยดําเนินการตรวจนับเงินสด ตรวจสอบใบสําคัญ ตรวจสอบสัญญายืมเงินที่ยังไมไดสงใช 
ตรวจสอบยอดเงินฝาก ธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุม เงินทดรองราชการเปรียบเทียบกับ ยอดคงเหลือ           
ตามสมุดคูฝาก หากไมตรงกันใหจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  

- มีการแตงต้ังผูตรวจสอบ รายการเคลื่อนไหว ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
หรือไม หากมีการแตงต้ังผูที่ไดรับการแตงต้ังตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับเจาหนาที่ผูจัดทําทะเบียนคุมเงิน             
ทดรองราชการ (ดูคําสั่งประกอบ) 

- ผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ ไดทําการตรวจสอบเปนประจําทุกวันหรือไม โดยดูรองรอยการปฏิบัติงาน (ลงช่ือกํากับในทะเบียนฯ) 

- มีคําสั่งและสังเกตการปฏิบัติงานวามีการมอบหมายผูรับผิดชอบควบคุมเงินทดรอง
ราชการโดยเฉพาะ ซึ่งผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูจายเงินทดรองราชการตองไมเปนบุคคลเดียวกับเจาหนาที่ผูวางเบิก
เงินงบประมาณชดใชเงินทดรองราชการ 

- การสงใชสัญญายืมเงินเปนเงินสด มีการออกใบเสร็จรับเงินหรือไม และกรณีสงใช
เปนใบสําคัญ ออกใบรับใบสําคัญ หรือไม 

- การจายเงิน มีการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐาน ไดแก ใบสําคัญ             
รองจาย สัญญายืม และเอกสารประกอบ ฯลฯ แลวเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ หรือไม 

- เมื่อจายเงินใหตรวจสอบหลักฐานประกอบ การจายคารักษาพยาบาล และ                  
คาการศึกษาบุตร ที่เปนใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ วามีการประทับตรา “จายเงินแลว” หรือไม 

- ตรวจนับจํานวนเงินสดเก็บรักษา ณ ที่ทําการ เกินวงเงินที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตหรือไม  

- มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไวในตูนิรภัย และระบุจํานวนเงินไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันในชอง “หมายเหตุ” หรือไม 

- ทุกสิ้นเดือนไดจัดทํารายงานครบถวน เปนประจําทุกเดือน และสงรายงานให               
ส.ต.ง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือไม 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๘) ทรัพยสิน 
วัตถุประสงคเพื่อพิสูจนความถูกตองของขอมูลและเช่ือถือไดของขอมูลดานบัญชี

ทรัพยสินวาถูกตองหรือไม รวมทั้งการดูแลปองกันทรัพยสินตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  
วิธีการตรวจสอบ 
- เรียกรายงานจากระบบ GFMIS งบทดลองรายเดือน ประจํางวด เดือนกันยายน ๒๕๕๒ 

(ประจํางวด ๐๑๒ ถึง ๐๑๒) รายงานคาเสื่อมราคา และคาเสื่อมราคาสะสม  ตามกลุม/ประเภทของทรัพยสิน 
- ตรวจสอบการบันทึกรับรู เปนสินทรัพยตามเกณฑคงคาง  ในระบบ GFMIS 

รายการต้ังยอดสินทรัพยไดมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖  และการกําหนดอายุการใช  
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- สุมตรวจสอบบัญชีทรัพยสินบางรายการบัญชีคาเสื่อมราคา และบัญชีคาเสื่อมราคา
สะสม ชอง “ยอดยกมา” และตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินในงวดปจจุปน ชอง“เดบิต” กับชอง 
“เครดิต” และชองยกไป เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทรัพยสินที่เรียกจากกระบบ GFMIS  

- ตรวจสอบการตีราคาและการคิดคาเสื่อมราคา วาถูกตอง โดยมีหลักการดังน้ี  
• ครุภัณฑ ที่ไดมาต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ และมีมูลคาที่ไดมา

ต้ังแต ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  
• ครุภัณฑที่ไดมาต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป และมีมูลคาที่ไดมา

ต้ังแต ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป  
• กรณีเปนทรัพยสินที่คํานวณการตีราคาแลว เหลือมูลคาสุทธิศูนย (๐) บาท 

แตยังสามารถใชงานไดอยู ใหคงมูลคาสุทธิ เหลือ ๑ บาทแทน 
• ตรวจสอบการกําหนดอายุการใชงานของครุภัณฑ ตามตารางอายุการใชงาน

และอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสินที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
- ทดสอบการคํานวณคิดคาเสื่อมราคาประจําป ใชวิธีเสนตรง 

 
            คาเสื่อมราคาตอป   =            ราคาทุนของทรัพยสนิ  

              อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  

         (การคํานวณคาเสื่อมราคา : คํานวณเปนวัน โดย ๑ ป มี ๓๖๕ วัน)  
 
- ตรวจนับทรัพยสิน  เปรียบเทียบรายละเอียดทรัพยสินรายตัว กับทะเบียนคุม

ทรัพยสิน และรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป ถูกตองตรงกับบัญชีในระบบ GFMIS   
- ตรวจสอบบัญชีพักทรัพยสิน และบัญชีพักระหวางกอสรางในงบทดลองมีคงเหลือ

หรือไม ถามีตรวจสอบกับรายละเอียดทรัพยสินน้ัน ๆ เชน ใบสั่งซื้อสั่งจาง เอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจาย และทะเบียนคุมรายละเอียดการเบิกจาย งานกอสรางตามสัญญาเปนตน เพื่อปรับปรุงบัญชี                 
พักทรัพยสิน และบัญชีพักระหวางกอสรางกับทรัพยสินรายตัวในระบบ GFMIS 

บันทึกขอมูลกระดาษทําการ 

๙) รายการอ่ืน ๆ 
9.๑) สมุดรายวันท่ัวไป ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของหลักฐาน กับการบันทึก

รายการในระบบ GFMIS วาระบุวันที่ผานรายการเปนวันเดียวกัน 
9.๒) บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบการผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป กับ บัญชี

แยกประเภทวา ครบถวนถูกตองทั้งดาน“เดบิต” และ “เครดิต” รวมทั้งการทดสอบอื่นๆ เชน การคํานวณ บวกเลข 
เปนตน และสอบยัยยอดคงเหลือที่ปรากฏในแตละบัญชี 

9.๓) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑคงคาง ตรวจสอบครบถวนถูกตองของการ
ปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปงบประมาณ ประกอบดวย รายไดคางรับ รายรับลวงหนา รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
วัสดุ/คาวัสดุ คาใชจายคางจาย คาใชจายจายลวงหนา คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ ตามหลัการรับรูรายการบัญชีตามเกณฑคงคาง 
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งานตรวจสอบภายใน 
การวางแผนตรวจสอบ 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

กระดาษ 

ทําการ 
 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

 

การประเมินระบบการควบคมุภายใน 

 

การประเมินความเสี่ยง 

 

การวางแผนการตรวจสอบ 

 

การวางแผนการปฏบิตัิงาน 

 

การปฏิบตัิเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

(การรวบรวมหลักฐาน กระดาษทาํการ และ

การสรุปผลการตรวจสอบ) 

รายงานผลการปฏบิตัิงาน 

 

การตดิตามผล 

 

กอนเร่ิมปฏบิัตงิานตรวจสอบ 

 

ระหวางการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
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ขั้นตอนการจัดทํารายงาน 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ผูบริหาร หนวยรับตรวจ 
   

 

No 

จัดทํารายงานตรวจสอบ

ข้ันสุดทาย 

รายงานตรวจสอบข้ัน

สุดทาย 

Yes 

OK 

สอบทาน 

(หัวหนากลุม ตสน.) 

 

Yes 

จัดทําประเด็น 

ส่ิงท่ีตรวจพบ 

กระดาษทําการ สรุป

ประเด็น 

กระดาษทําการ  

จัดทํารางรายงานการ

ตรวจสอบ 

รางรายงานการตรวจสอบ 

 

No 

สอบทาน 

(หัวหนากลุม ตสน.) 

OK 

ลงนาม 

(หัวหนากลุม ตสน.) 

 

ลงนาม 

(ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

 

รายงานตรวจสอบข้ัน

สุดทาย 

รายงานตรวจสอบข้ัน

สดทาย 

เตรียมจัดสงรายงาน 

จัดสงรายงาน 

รายงานตรวจสอบข้ัน

สุดทาย 

 
 


