
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 
 

ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน0

1  

 งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานภายในสวนราชการ เพื่อใหผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด บทบาทที่สําคัญของงาน

ตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานในสวนราชการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ดังน้ัน งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการหลายประการ ดังน้ี 

  - สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของสวน

ราชการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

  - สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  - สงเสริมใหการบรหิารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชน

แกสวนรวม 

  - เสริมสรางมลูคาเพิ่มใหกับสวนราชการ 

 อยางไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมที่ใหความสําคัญ

กับผลสัมฤทธ์ิของงาน และใหลดบทบาทและกระจายอาํนาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการโดยหนวยงาน

กลางทําหนาที่เปนผูกํากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอํานาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการงานในความ

รับผิดชอบเองภายใตกรอบกติกากลางที่กําหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เปนระบบการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระจายอํานาจของหนวยงานกลาง ทําใหสวนราชการตองให

ความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากย่ิงข้ึน 

ขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบแตละเร่ือง 1

2 

 แผนงานการตรวจสอบควรกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ 
วาในแตละข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบน้ัน จะดําเนินการตรวจสอบต้ังแตเริ่มตนสิ้นสุดอยางไรบาง โดยใช
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน การตรวจสอบเงินสด เพื่อใหทราบวาเงินสดมีอยูจริงและครบถวน ควรใชวิธีการ
ตรวจนับตัวเงินสด และตรวตนข้ัวหรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน และใบสําคัญคูจายวา รายการรับจายเงินทุก
รายการไดมีการบันทึกบัญชี เปนตน 

 

 ๑ สํานักงานสํานักนายกรฐัมนตร ีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พิมพครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ:บริษัท สหมิตรพริ้นต้ิงแอนดพับลิสช่ิง จํากัด,๒๕๕๖. 

 ๒ กรมบัญชีกลาง คูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนงาน

ตรวจสอบ,๒๕๔๑. 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

 เทคนิคการตรวจสอบ เปนวิธีการรวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตางๆในการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบและเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแตละกรณี เชน 

 การตรวจนับ  เปนการพิสูจนวา สิ่งที่ตรวจนับมีอยูครบถวนตามที่บันทึกไวหรือไม สภาพ การเก็บ
รักษา เปนอยาไร 

 การยืนยันยอด  เปนวิธีการที่ผูตรวจสอบจัดสงใบยืนยันยอดถึงบุคคลภายนอก ขอใหตอบกลับวา
ขอมูลที่สงไปน้ันถูกตองหรือไม (ตองการใหตอบกลับทุกราย หรือ ตอบกลับเฉพาะมีขอทักทวงเทาน้ัน) 

 การคํานวณ  เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลขเพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดที่ถูกตอง 
 การตรวจสอบผานรายการ  เปนการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการผานรายการจาก

สมุดรายการข้ันตนไปสมุดรายการข้ันปลาย วิธีการตรวจสอบน้ีเรียกวา “Posting” 
 การทดสอบรายการ  เปนการตรวจสอบรายการดานใดดานหน่ึงในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงโดย

ละเอียดโดยเริ่มจากข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดทายของการทํางาน 
 การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบยีน  เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอย

และทะเบียนสัมพันธกับบัญหรือไม 
 การตรวจหารายการผิดปกติ  เปนการตรวจรายการบัญชีตางๆวามีรายการที่ผิดปกติหรือไม  
 การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  เปนการตรวจรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน คือ ขอมูล

รายการหน่ึงๆอาจสัมพันธกับรายการอื่นๆได 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลง

ของขอมูลตางๆวาเปนไปตามที่คาดหมาย หรือเปนไปตามที่ควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได 

 การสอบถาม เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆ การสอบถามอาจทําไดทั้ง
เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ขอจํากัด คําตอบที่ไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทาน้ัน 
จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอื่น เพื่อใหไดขอเท็จจริงจนเปนที่พอใจ 

 การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวัง โดยใช
ความรูความสามารถที่มีอยู รวมถึงการใชวิจารณาญานพิจารณาสิ่งที่ไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตางๆไว ซึ่ง
ผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่อใหหนวยรับตรวจรับขอสังเกตและยินยอมที่จะแกไขตาม
ขอสังเกตของผูตรวจสอบ 

 การตรวจทาน เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความสมเหตุสมผล หรือความ
นาเช่ือถือของสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยหาหลักฐานมายืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู 

 การตรวจสอบเอกสารใบสาํคัญ  เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบน้ีเรียกวา “Vouching” ซึ่งการตรวจสอบเอกสารวาเปนเอกสารจริง มีการบันทึกรายการถูกตอง 
ครบถวน เปนตน 

 การประเมินผล  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการปฏิบัติงาน
จริงวาเกิดผลตางหรือไม ถาเกิดผลตาง ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือ
เน่ืองจากสาเหตุอืน่ เมื่อทราบสาเหตุที่แทจรงิแลวผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหตุสุดวิสัยซึ่ง
อยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใชควรเสนอขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 
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การกําหนดเคร่ืองหมายการตรวจสอบ 

 เครื่องหมายที่ใชในการตรวจสอบจะแสดงใหทราบวาผูตรวจสอบใชวิธีการหรือเทคนิคใดในการ
ตรวจสอบ จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ตัวอักษร เครื่องหมายถูกผิด หรือการใชดินสอสีตางๆ เชน 

   การคํานวณตัวเลขตรงกัน      ×  ตรวจทานอีกครั้ง    

 P  ตรวจผานรายการ    ≠  รายการยังหาเอกสารไมพบ  

   สังเกตการณปฏิบัติงานจริง    สุมตรวจใบเสร็จรับเงิน 

 V  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ    ¢  เปรียบเทียบการยืนยันหรือการตรวจนับ 

 =  ยอดรวมเดบิตเทากับยอดรวมเครดิต ©  ทดสอบการจายเงินกับทะเบียนคุมเช็ค 

 €  ตรวจสอบกับสัญญาแลว   #  รายการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง 

การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ 

 การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถคนหา อางอิงและจัดเก็บ

กระดาษทําการไดอยางเปนระเบียบน้ัน ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจสอบ เชน 

กําหนดรหัสหรือดัชนีอางอิงโดยใชตัวเลขตอเน่ืองตามลําดับ (เรียงตามรายงานการเงิน) กําหนดรหัสหรือดัชนี

อางอิง โดยใชตัวเลขและตัวอักษรในการจัดกลุม เปนตน 
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เร่ือง  การรับเงินและนําสงคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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การรับเงินและนําสงคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

 กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดจัดทําคูมือการ

ตรวจสอบภายใน “การรับเงินและนําสงคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส” ให

ผูตรวจสอบภายในเพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว

388 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวน

ราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส และแนวการตรวจสอบภายในสําหรับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

กรณีถอนคืนเงินรายไดแผนดิน 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

 ๑. เพื่อใหเช่ือมั่นไดวา การรับและนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online ถูกตองครบถวน 

และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 04022/ว 103 ลง

วันที่ 1 กันยายน 2559 และที่เกี่ยวของ 

 ๒.  เพื่อเช่ือมั่นไดวา การรับและนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online มีการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และปฏิบัติสม่ําเสมอ 

 ๓. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงเกี่ยกับการรับและนําเงินสงคลัง

ผานระบบ KTB Corporate Online 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 1.การรวบรวมและศึกษาขอมูล 

    1.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัตืในการจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

 1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 

เรื่อง การสมัครเขาใชบริการระบบ KTB Corporate Online 

 1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 

เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online  

 1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2560 เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม 

 1.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการ

ตรวจสอบภายในการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส และแนวการ

ตรวจสอบภายในสําหรับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสกรณีถอนคืนเงินรายไดแผนดิน 

 1.6 ระเบียบหรือแนวปฏิบติัตางๆทีเ่กี่ยวของกบัการรับเงนิรายไดแผนดิน คาธรรมเนียมหรือกรณี

อื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 

พ.ศ. 2551 
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 1.7 หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนว

ทางการตรวจสอบบัญชีของสวนราชการในระบบ GFMIS 

 2. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ออกแบการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaire – IQC) การอธิบายระบบโดยใชแผนผังแสดงทางเดิน  

การทํางาน  (Flowcharts) และการ Walk-Through) กระบวนการปฏิบัติงานของงานใดงานหน่ึง เปนตน  

เพื่อสํารวจขอมูลเบื้องตน ไดแก การเปดใชบริการ การรับเงิน การนําเงินสงคลัง และการตรวจสอบ ณ สิ้นวัน 

เปนตน 

 3. ตัวอยางแผนการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ/ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
กระดาษทําการ

อางอิง 
แบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 
 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

1. การเปดใชบริการ 
2. การรบัเงิน 

3. การนําเงินสงคลัง 
4. การตรวจสอบ ณ สิ้นวัน 

 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 

1. เพื่อสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมิน 
การปฏิบัติของกระบวนงานการ
รับและนําเงินสงคลังผานระบบ  
KTB Corporate Online วา 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
หรือไม 
2. เพื่อใหขอเสนอแนะหรือ
แนวทางในการปรับปรงุ 
การปฏิบัติงานใหมปีระสทิธิภาพ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

1. รายการรับและนําเงินสงคลัง
ผานระบบ KTB Corporate 
Online ประจําเดือน........  
พ.ศ. ............. 
2. การปฏิบัติงานในข้ันตอน 
การรบัและนําเงินสงคลังผาน
ระบบ KTB Corporate Online 
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เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

1. การเปดใชบริการ 
 

 

1. เพื่อใหทราบวามีการขอเปดใชบริการ 
GFMIS Package ผานระบบ KTB 
Corporate Online เปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามหลักเกณฑ 
2. เพื่อใหทราบวามีการแตงตั้งมอบหมาย
และกําหนดสิทธิผูใชงานในระบบอยาง
เหมาะสม 
3. เพื่อใหทราบวามีการรักษาความ
ปลอดภัยตามหลักเกณฑหรือแนวทางที่
กําหนด 

 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และหนังสือขอ
เปดใชบริการ/ใบสมัครขอใชบริการชําระเงิน (Bill Payment) 
2. ตรวจสอบคําส่ังเปนลายลักษณ/หลักฐานการแตงตั้งบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ในระบบ และสอบทานการปฏิบัติงานวา 
  2.1 มีการแตงตั้ง มอบหมายและกําหนดสิทธิผูใชงานในระบบ
อยางเหมาะสม ไดแก ดานการจายเงิน (Bulk Payment) ดานการ
รับเงิน (Bill Payment) และการนําเงินสงคลัง (GFMIS)  
  2.2 การรักษาความปลอดภัยเปนไปตามหลักเกณฑหรือแนวทางที่
กําหนด ตามแบบการสอบทานการควบคุมภายในที่กําหนด 
3. ตรวจสอบคําส่ังตามขอ 2 กับเอกสารการกําหนดสิทธิในระบบ 
KTB Corporate Online โดยใหผูดูแลระบบเรียกจากหนาจอ
เอกสารกําหนดสิทธิในระบบ 
4. บันทึกขอมูลการตรวจสอบในกระดาษทําการตรวจสอบ 
   4.1 แบบการสอบทานการควบคุมภายในการเปดใชบริการ 
GFMIS Package ผานระบบ KTB Corporate Online 
   4 .2 กระดาษทําการตรวจสอบการเปดใชบริการ GFMIS 
Package ผานระบบ KTB Corporate Online 
  4.3 กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

 

1. หลักฐานการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2. หนังสือขอเปดใชบริการ GFMIS Package ผานระบบ 
KTB Corporate Online และใบสมัครขอใชบริการชําระ
เงิน (Bill Payment) สําหรับกลุมภาครัฐ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว108 ลง
วันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง การสมัครเขาใชบริการ
ระบบ KTB Corporate Online 
3. คําส่ังเปนลายลักษณ/หลักฐานการแตงตั้งบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ในระบบ KTB Corporate Online ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว109 
ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมี
สิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว178 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การกําหนดตัวบุคคล
ผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online 
เพิ่มเติม 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว
494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง เรงดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและ
การนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณรับชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) 
5. เอกสารกําหนดสิทธิในระบบ KTB Corporate Online 
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เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

2. การรับเงิน 
 

1. เพื่อใหม่ันใจวาการรับเงินมีความถูกตอง 
ครบถวนและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  
2. เพื่อใหม่ันใจวาการบันทึกรายการรับเงิน
ถูกตอง  ครบถวน 

 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน/สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี 
กรณีที่ผูชําระเงินตองการใบเสร็จรับเงินจากสวนราชการ) วามี
จํานวนเงินถูกตองตรงกันกับรายงานหรือ สําเนาใบเสร็จรับเงิน และ
รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account 
Information)  และรายงานสรุปรายละเ อียดการรับ เ งินของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Receivable Information 
Download)   
2. ตรวจสอบรายการทางบัญชีในระบบ GFMIS วา ถูกตอง 
ครบถวนหรือไม และตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เชน 
บัญชีลูกหน้ีเงินยืม บัญชีรายไดแผนดิน  บัญชีเงินนอกงบประมาณ-
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง และบัญชีรายจาย เงินประกัน
สัญญา เปนตน 
3. การจัดเก็บเอกสาร    ตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่
เรียกจากระบบ เชน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Receivable Information 
Download) /สําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี) เปนตน และควรแยกการ
จัดเก็บเอกสารเปน เอกสารดานรับและนําสงเงิน เอกสารดานการ
เบิกจายเงิน และเอกสารทั่วไปที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน 
4. บันทึกขอมูลการตรวจสอบในกระดาษทําการตรวจสอบ 
   4.1 แบบการสอบทานการควบคุมภายในการรับเงิน 
   4.2 กระดาษทําการตรวจสอบการรับเงิน 
   4.3 กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
 
 
 

   

1. เอกสารหลักฐานการรับเงินประจําวัน  ไดแก ขอมูลการ
รับเ งินจาก/รายงานสรุปรายละเ อียดการรับเ งินของ
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  ( Receivable 
Information Download)  และ สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว
116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติในการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส(บัตรเดบิต)
ผานอุปกรณ รั บ ชํ าระเ งินทาง อิเ ล็กทรอนิกส  (ครื่ อง 
Electronic Data Capture : EDC) 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/   
ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการรับเงินของสวนราชการดวย QR Code และ
การนําเงินสงคลัง 
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชี
ของสวนราชการในระบบ GFMIS 
6. ระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของกับการรับเงิน
ร า ย ไ ด แ ผ น ดิ น  ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ห รื อ ก ร ณี อ่ื น ใ ด ที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
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เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

3. การนําเงินสงคลัง 
 

เพื่อใหทราบวาการนําเงินสงคลังปฏิบัติ
ถูกตอง ครบถวนตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่กําหนด 

 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง 
(เอกสารที่พิมพจากหนาจอที่ทํารายการสําเร็จกับและรายการสรุป
ความเคล่ือนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 
2. ตรวจสอบการนําสงเงินในระบบ GFMIS วาถูกประเภทของ
รายไดหรือไม โดยตรวจสอบรายงานนําสงเงินผาน KTB Corporate 
Online (ZRP_KCB_002) กับเอกสารใบแจงการชําระเงิน สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน เปนตน และควรแยกการจัดเก็บเอกสารเปน เอกสาร
ดานรับและนําสงเงิน เอกสารดานการเบิกจายเงิน และเอกสารทั่วไป
ที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน 
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการนํา เ งินสงคลังเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ กรมบัญชีกลางกําหนดหรือไม  และตรวจสอบ
ความสัมพันธของขอมูล  เชน บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินประกัน
สัญญา  บัญชีรายไดแผนดินและนําสงรายไดแผนดิน เปนตน  
4. การจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่
เรียกจากระบบ ตามขอ 1 
5. บันทึกขอมูลการตรวจสอบในกระดาษทําการตรวจสอบ 
   5.1 แบบการสอบทานการควบคุมภายในการรับเงิน 
   5.2 กระดาษทําการตรวจสอบการรับเงิน 
   5.3 กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 
6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว
103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัตืในการจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (KTB Corporate Online) 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการ
นําเงินสงคลังของสวนราชการผาน KTB Corporate 

Online
3
 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 399 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการ
จายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ
ผานอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนําสงเงินผาน 
KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 

3
 กรมบัญชีกลางไดกําหนด  สําหรับรายการนําเงินสงคลังของสวนราชการผาน KTB Corporate Online  ไมตองบันทึกนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS 
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เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

4. การตรวจสอบ  
ณ ส้ินวัน 

 

1. เพื่อใหม่ันใจวาการรับเงินและนําเงินสง
คลังในแตละวันปฏิบัติถูกตอง ครบถวนตาม
ระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด 
2. เพื่อใหม่ันใจวามีการจัดเก็บเอกสารที่
เก่ียวของกับการรับเงินและนําเงินสงคลังใน
แตละวันปฏิบัติถูกตอง ครบถวนตาม
ระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด 

 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ณ ส้ินวันทําการ   
1. ผูที่ไดรับมอบหมายมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน
และ การนําเงินสงคลังตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด  
2. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับเงินและ การนํา
เงินสงคลังถูกตอง ครบถวน และควรแยกการจัดเก็บเอกสารเปน 
เอกสารดานรับและนําสงเงิน เอกสารดานการเบิกจายเงิน และ
เอกสารทั่วไปที่ไมเก่ียวของกับตัวเงินไวใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบตอไป 
3. บันทึกขอมูลการตรวจสอบในกระดาษทําการตรวจสอบ 
   3.1 แบบการสอบทานการควบคุมภายในการรับเงิน 
   3.2 กระดาษทําการตรวจสอบการรับเงิน 
   3.3 กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 
4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เอกสารหลักฐาน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน 
และการนําเงินสงคลังประจําวัน   
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆที่เก่ียวของ  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม        รหัสกระดาษทําการ........................  

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

            

   

ตัวอยางกระดาษทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

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

 

ลําดับที่ เรื่อง รายการ 
ผลสํารวจ 

หมายเหตุ 
มี ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

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

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

           

ตัวอยางกระดาษทําการ 

การเปดใชบริการ GFMIS Package ผานระบบ KTB Corporate Online 

 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

           

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

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

เคร่ืองหมายการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

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

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

ผลกระทบ/ความเส่ียง 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

     

 

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจ.................................................. 

การเปดใชบริการ GFMIS Package ผานระบบ KTB Corporate Online 

 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. มีการขอเปดใชบริการ GFMIS Package ผานระบบ KTB 
Corporate Online 

   

2. มีคําส่ังเปนลายลักษณ/หลักฐานการแตงตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในระบบ อยางเหมาะสม  

   

  2.1 ผูดูแลระบบและผูปฏิบัติหนาที่แทน 
         1) Company Administrator Maker ทําหนาเปนผูบันทึก
รายละเอียดผูเขาใชงานในระบบ โดยกําหนดสิทธิและหนาที่ในการทํา
รายการของผูใชงานในระบบ 
        2) Company Administrator Authorizer ผูทําหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติเพิ่มหรือลดสิทธิและหนาที่ในการทํา
รายการของผูใชงานในระบบ 
        3) ผูดูแลระบบไดมีการกําหนดสิทธิใหแกผูใชงานในระบบ 
(Company User) ทุกหนวยเบิกจายในสังกัด 

   

  2.2 ผูใชงาน 
       1) มีการกําหนดผูรับผิดชอบ/ผูปฏิบัติหนาที่แทน (Company 
User Maker) และมีการแบงแยกหนาที่ 
             -ดานการจายเงิน (Bulk Payment) 
             -ดานการรับเงิน (Bill Payment) และการนําเงินสงคลัง 
(GFMIS) 
      2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบ (Company User Authorizer)  
ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการโอนเงินและการนําเงิน
สงคลังหรือฝากคลัง 

   

3. มีการทบทวนคําส่ังฯ/สิทธิการเขาถึงขอมูลหรือใชงานในระบบให
ถูกตองและเปนปจจุบัน  
  3.1 ผูดูแลระบบ 
  3.2 ผูใชงาน 

   

4. การรักษาความปลอดภัย  
  4.1 ผูดูแลระบบ   
        1) ไดรับแจงรหัสผูใชงาน(User ID)และรหัสผาน (Password) 
จากธนาคารกรุงไทยโดยใสซองปดผนึก  
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คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

         2) มีการเปล่ียนรหัสผาน (Password) กอนจะดําเนินการ
กําหนดสิทธิผูใชงานในระบบ (Company User) หรือไม 
         3) มีการเปล่ียน Password อยางสมํ่าเสมอ หรือ อยางนอย
ทุก 3 เดือนหรือไม 
         4) มีการมอบรหัสผาน (Password) ใหกับผูอ่ืนเขาใชงานใน
ระบบหรือไม 
  4.2 ผูใชงาน 
        1) ไดรับแจงรหัสผูใชงาน(User ID)และรหัสผาน (Password) 
จากผูดูแลระบบ โดยใสซองปดผนึก หรือไม 
         2) มีการเปล่ียนรหัสผาน (Password) กอนจะดําเนินการ
กําหนดสิทธิผูใชงานในระบบ (Company User) หรือไม 
         3) มีการเปล่ียน Password อยางสมํ่าเสมอ หรือ อยางนอย
ทุก 3 เดือนหรือไม 
         4) มีการมอบรหัสผาน (Password) ใหกับผูอ่ืนเขาใชงานใน
ระบบหรือไม 
 

   

     สรุป    
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     รหัสกระดาษทําการ........................  

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

     

ตัวอยางกระดาษทําการ 

การรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

             

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

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

เคร่ืองหมายการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

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

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

ผลกระทบ/ความเส่ียง 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

     ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจ.................................................. 

การรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. มีชองทางการรับเงินหรือไม 
        เคาเตอรธนาคาร                   Tell Payment 
        ATM Payment                    Internet Banking 
        Mobile Banking 

   

2. มีการส่ือสารหรือประชาสัมพันธใหผูชําระเงินทราบวิธีการชําระเงิน
หรือไม 

   

3. มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับกับหลักฐานการรับกับรายการ
ทางบัญชีทุกส้ินวันหรือไม 
(ขอมูลการรับเงินจากรายงานชําระเงินระหวางวัน (Receivable 
Information Online) กับ รายการสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี (e-
Statement/Account Information)) 

   

4. มีการตรวจสอบความถูกตองจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับ
เงินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Receivable Information 
Download)  ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ในวันทํา
การถัดไปหรือไม 

   

5. มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับเงินที่ผูชําระเงินตองการ
หรือไม 

   

6. มีการจัดเก็บเอกสารตามหลักเกณฑหรือแนวทางที่กําหนดหรือไม 
(รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม (Receivable Information Download)/สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน(ถามี)) 

   

สรุป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

           

ตัวอยางกระดาษทําการ 

การนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

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

เคร่ืองหมายการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

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

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

ผลกระทบ/ความเส่ียง 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง         

    ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจ.................................................. 

การนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1. มีการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB Corporate 
Online หรือไม 
        การนําสงเงินรายไดแผนดิน               
        การนําสงเงินรายไดแผนดินแทนกัน                
        การนําสงเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
        การนําสงเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน 
        อ่ืนๆ 

   

2. มีการสอบทานและอนุมัติรายการกอนการนําเงินสงคลังจาก
ผูบังคับบัญชา/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

   

3. มีการนําเงินสงคลังภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม (สง
อยางนอยเดือนละครั้ง ถาเกิน 10,000 บาทใหสงอยางชาไมเกิน 3 
วันทําการ) 

   

4. มีการตรวจสอบการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังผานระบบ KTB 
Corporate Online กับรายการทางบัญชีทุกส้ินวันหรือไม 

   

5. มีการสอบยันความถูกตองของการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง
หรือไม 

   

6. มีการจัดเก็บเอกสารตามหลักเกณฑหรือแนวทางที่กําหนดหรือไม    
สรุป    
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         รหัสกระดาษทําการ........................ 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง          

 

ตัวอยางกระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบ 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

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

 

ลําดบั
ที่ 

เร่ือง 
กระดาษทําการ

อางอิง 
สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

ขอเสนอแนะ/ความคดิเห็น 
หมายเหต ุ

ผูตรวจสอบ ผูรับตรวจ 

      ในแตละเร่ืองที่สรุปผล
การตรวจสอบใหระบุ
วามีการออกรายงานใน
เร่ืองนี้หรือไม 
1. กรณีมีการออก
รายงาน 
  1.1 ไดดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะใน
ระหวางการตรวจสอบ
แลวใหระบุการ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองทีต่รวจพบ 
  1.2 ยังไมได
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ 
2. กรณีไมออกรายงาน
ใหระบุการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองที่
ตรวจพบ 
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ตัวอยางกระดาษวิเคราะหขอมูล กระทบยอด คํานวณ 

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

ผูรับตรวจ.................................................    ว/ด/ป ที่จัดทํา........................................ 

งวดที่ตรวจสอบ......................................     ผูสอบทาน................................................ 

        ว/ด/ป ที่สอบทาน..................................... 

เร่ืองที่วิเคราะห กระทบยอดหรือคํานวณ .......................................................................... 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

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

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

 

 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

เคร่ืองหมายการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

การเงินการบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
 
หนวยรับตรวจ   สํานักงานการฌาปนกจิสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การดําเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินการเปนไปตาม

ระเบียบและขอบงัคับทีเ่กี่ยวของ 
2. การบันทึกบญัชีเปนไปตามหลักการบันทึกบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปหรือไม 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพื่อทราบวาการรบั-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบยีบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
2. เพื่อทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการฌาปนกจิสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม เพียงพอ 

เหมาะสมหรือไม 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

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

วิธีการตรวจสอบ 
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ ทีเ่กี่ยวของกบัการฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรม 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรบั–จายเงิน การบันทกึบญัชี/บัญชียอย/ทะเบียน และ

รายงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
3. ทดสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อพจิารณาวาการปฏิบัติงานที่เปนอยูเกี่ยวกับ

การฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด 
โดยการติดตามการปฏิบัติงานหรือรายการบางอยางต้ังแตตนจนจบจากเอกสาร 

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
   ระหวางวันที.่.......................  ถึงวันที่ ...................................... 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ช่ือ.......................... นามสกลุ ..........................  ตําแหนง ...................... 

 ผูสอบทาน 
ช่ือ.......................... นามสกลุ ..........................  ตําแหนง ...................... 

กํากับดูแลการตรวจสอบ  
ช่ือ.......................... นามสกลุ ..........................  ตําแหนง ...................... 
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