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เรื่อง การตรวจสอบส านักงานจังหวัด 
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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA) 
เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 
หมวด โดยหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอ่ืนที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจขององค์การ 
 กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. 
เรื่อง การตรวจสอบส านักงานจังหวัด  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้ทราบถึงข้ันตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง 
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 
               กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
               ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
               ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทน า 
     -ข้อมูลส าคัญของกระบวนการ        1-4  
 
บทที่ 2 กระบวนการด าเนินงาน        5-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
  
  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร บริหารราชการประจ าของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงาน
ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม 
 

 
 
  งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญ
ของงานตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน และมีความรู้ในหลักและวิธีการตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2553 ข้อ 4) 
 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบด้วย  
  (1) หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ 
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  (2) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เสนอ
แผนการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และควบคุมการด าเนินงานตรวจสอบภายในให้ส าเร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  (3) ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
  (4) หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ส านัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 
16 หน่วย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จ านวน 12 ศูนย์ และส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด ส านักงานจังหวัด 76 จังหวัด รวม 122 หน่วยรับตรวจ 
 
 ดังนั้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. เรื่อง การตรวจสอบส านักงานจังหวัด  เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ (Compliance Audit) เป็นไปตามระเบียบฯ กฎ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) โดยคู่มือดังกล่าวจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทราบถึงขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อมูล
และจัดท าแผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามข้อทักท้วง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 
กระบวนการของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม จัดท าแผนการตรวจสอบและเมื่อด าเนินการตรวจสอบในแต่ละหน่วยรับตรวจหรือแต่ละโครงการแล้ว
เสร็จ ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยได้วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
ส าคัญของกระบวนการ ดังนี้ 

ผู้รับบริการและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ กระบวนการ ผลผลิต ข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

ผู้รับบริการ 
1.หัวหน้าส่วน
ราชการ 
2.หน่วยรับตรวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 

ผู้รับบริการ 
1.หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องการได้รับรายงานผล
การตรวจสอบภายในที่
ช่วยพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
2.หน่วยรับตรวจได้รับ
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือลดความเสี่ยงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบ 
ส านักงานจังหวัด 

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของส านักงานจังหวัด 
ประกอบด้วย ข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน
เป็นไปตาม  
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
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แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart) 
  
ที ่ กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

-ตรวจสอบภาย ในระดั บกรม  น า
แผนการตรวจสอบประจ าปีที่ผู้บริหาร
อนุมัติให้ตรวจสอบส านักงานจังหวัด มา
ด าเนินการก าหนดวันที่จะเข้าตรวจสอบ 

1 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
-ผู้ตรวจสอบภายใน 

2  
 
 
 

-จัดทีมตรวจ 
-ส ารวจข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ 
-จั ดท า แผนปฏิ บั ติ ง านต รว จสอบ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนว
ทางการตรวจสอบ 
-ประชุมร่วมกันก าหนดรูปแบบกระดาษ
ท าการ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

1 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
-ผู้ตรวจสอบภายใน 

3 
 

 
 
 

-ประชุมเปิดตรวจ 
-ตรวจสอบอย่างละเอียด 
-การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
และจัดท ากระดาษท าการ 
-การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ระบุ
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ส า เ ห ตุ  ผ ล ก ร ะ ท บ 
ข้อเสนอแนะ  
-การวิเคราะห์สาเหตุ 
-ประชุมปิดตรวจ รับฟังความคิดเห็นทั้ง
สองฝ่าย ประเมินความพึงพอใจผู้รับ
ตรวจ 
-ร่ า งรายงานการตรวจสอบ/ส่ ง ให้
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  

12 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
-ผู้ตรวจสอบภายใน 

4  
 
 
 

-สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ระบุ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ ระยะเวลา ข้อเท็จจริง ข้อ
ต ร ว จ พ บ  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  ส า เ ห ตุ 
ผลกระทบ 
-ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้รับตรวจ 

2 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
-ผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

การวางแผนการตรวจสอบ 
(Planning) 

ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายในระดับกรม เห็นชอบ

แผนปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(Examination) 

รายงานผลการตรวจสอบ 
(Reporting) 
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ที ่ กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5  

 
 

-ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ  3 วัน -ผู้ตรวจสอบภายใน 

6  
 
 

-แจ้งผลการตรวจสอบส านักงานจังหวัด           
ที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบต่อผู้รับตรวจ 
-ไม่มีข้อทักท้วง หน่วยรับตรวจไม่ต้อง
แจ้งผลการด าเนินงานกลับมา 
-มีข้อทักท้วง หน่วยรับตรวจต้องแจ้งผล
การด าเนินงานกลับมาภายใน 45 วัน  
หากไม่แจ้งผลมาตามที่ก าหนด จะมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อทักท้วง
ต่อไป 

1 วัน -ผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบ 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



บทที่ 2 
กระบวนการด าเนินงาน 

 

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการ  : การตรวจสอบส านักงานจังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผลผลิต   : รายงานผลการตรวจสอบภายในของส านักงานจังหวัด 
ตัวชี้วัด   : ระยะเวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐานของแต่ละข้ันตอน 
เป้าหมาย  : ระยะเวลาตามมาตรฐาน 
 

ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
-ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานตรวจสอบ – แจ้งผลการตรวจสอบ ไม่เกิน 20 วันท าการ 

การวางแผนการตรวจสอบ (Planning) 
1 วัน 

ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดบักรม  
เห็นชอบแผนปฏิบตัิงาน 

1 วัน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)  
12 วัน 

รายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) 
2 วัน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 

3 วัน 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน 

ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง แจ้งผลภายใน  
45 วัน 

ติดตามผลการปฏิบัต ิ

ตามข้อทักท้วง 
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ขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 

กระบวนการ      : การตรวจสอบส านักงานจังหวัด  
ผลผลิต       : รายงานผลการตรวจสอบภายในของส านักงานจังหวัด 
ตัวชี้วัดผลผลิต      : รายงานผลการตรวจสอบภายในของส านักงานจังหวัด ประกอบด้วย ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
ผลลัพธ์        : หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์      : หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ   : การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดกระบวนการ : รายงานผลการตรวจสอบภายในที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 

suppliers input process output Customer/feedback 

-กรมบัญชีกลาง 

-ส่วนตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง 

-ผู้ตรวจสอบภายใน 

-ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ต่างๆ ตลอดจนคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

-แนวปฏิบัติของส่วนตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในส านักงานจังหวัด 
ประกอบด้วย ข้อตรวจพบ 
และข้อเสนอแนะ 

-หัวหน้าส่วนราชการ 

-หน่วยรับตรวจ 

 

1.ตรวจสอบภายในระดับกรม น าแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีผู้บริหารอนุมัติให้ตรวจสอบ
ส านักงานจังหวัด มาประชุมหารือเลือกกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ (1วัน) 

Product : เร่ืองที่ตรวจสอบ   Objec :เพื่อทราบความเส่ียงเร่ืองที่ตรวจ 
Krp1 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  Kpi : วิธีการท างานที่ สป.มีอยู่แล้ว 

3.ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางในแผนการปฏิบัติงาน/หลังจากด าเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว จัดท าสรุปผล สิ่งท่ีตรวจพบและประชุมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ (10 วัน) 

Product : ผลการตรวจสอบ/ประชุมปิดตรวจ  Target :ต้องมีข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
Krp2 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  Kpi : ต้องสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
(ประชุมปิดตรวจ) เพื่อท าความเข้าใจ ชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อ
ยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน 

2.จัดทีมตรวจ ส ารวจข้อมูล จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ก าหนดรูปแบบกระดาษ 
ท าการ (1 วัน) 

Product : แผนปฏิบัติงาน กระดาษท าการ   Objec :เพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ 
Krp1 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  Kpi : ระบบงานที่จะตรวจสอบ 
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suppliers input process output Customer/feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

4.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบ (2วัน) 

Product : รายงานผลการตรวจสอบ Target :เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป              
Krp3 : แนวทางที่ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงก าหนด 
Kpi : ต้องรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

6.แจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (1วัน) 

Product : แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ Target : หน่วยรับตรวจสอบมีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 
Krp4 : แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
Kpi : ต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เสนอ  
ปมท. 

5.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ (3วัน) 

Product : รายงานผลการตรวจสอบ Target :เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ  
Krp3 : รายงานผลการตรวจสอบ เป็นไปตามแนวทางที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงก าหนด 
Kpi : หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงาน 

Tp: รวมระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานตรวจสอบ (เปิดตรวจ) – แจ้งผลการตรวจ ไม่เกิน 20 วัน 
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หน่วยรับตรวจ ส านักงานจังหวัด 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ   
     1.การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  

    (1) การใช้งานระบบ GFMIS  
(2) การจ่ายเงินของส่วนราชการ  
(3) การเบิกจ่ายเงินยืม   
(4) การรับ - น าส่งเงินของส่วนราชการ  
(5) การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
(6) การรายงาน 

 - รายงานการขอเบิกเงิน 
 - รายงานประจ าเดือน 
 - งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 (7) เงินทดรองราชการ  

     2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit)  
 (๑) ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม เดือนกรกฎาคม  - กันยายน 2561 
 (2) พัสดุและยานพาหนะ 
 - การบริหารพัสดุ    
 - การควบคุมยานพาหนะ 

3.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
   - ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
 (๑) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (2) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 (3) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจว่า มีเพียงพอ
และเหมาะสม  
 (4) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(5) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 เอกสารข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 
 

จ านวนวันในการตรวจสอบ 
 ระยะเวลาในการตรวจสอบ 10 วันท าการ 
 

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1-4 คน 
 

วิธีการตรวจสอบ 
          (1) ตรวจนับเงินสด การเก็บรักษาเงิน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังฯ 
            (2) ตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่าย การจ่ายเงินกับหลักฐานจ่าย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
          (3) ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี ยืนยันยอด และวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
         (4) สอบทานการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยการสอบถาม/ ใช้แบบ
ส ารวจ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
          (5) สอบถาม/สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  

แนวทางการปฏิบัติงาน 

(1) การใช้งานระบบ GFMIS 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้า
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
และผู้ท าหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ  

   2. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการก าหนด
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการควบคุมการน าบัตรก าหนด
สิทธิการใช้งานออกมาใช้งาน รวมถึงการเก็บรักษาบัตร 
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS  
   3. สังเกตการณ์ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางที่ก าหนดหรือยัง 

   4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   5. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   6. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     

(2) การจ่ายเงินของส่วนราชการ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมติครม. 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
2.หลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน 
3.การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4.การเบิกจ่ายเงินบันทึกข้อมูลในระบบถูกต้อง 
ครบถ้วน 

   1. สอบทานรายการเบิกเงินโดยดูจากรายงานสรุป
รายการขอเบิกเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าการอนุมัติและลงลายมือชื่อโดยผู้มี
อ านาจเท่านั้น 

   2. สอบทานรายการจ่ายเงินโดยดูจากรายงาน
สถานการณ์เบิกจ่าย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าการอนุมัติกระท าโดยผู้มีอ านาจเท่านั้น 
อีกทั้งมีเอกสารหลักฐานการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   3. ตรวจสอบ “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” และ
สอบทานดูว่าในแต่ละขั้นตอนของการอนุมัติมีรายการ
ตั้งเบิกใดที่คงค้างนาน มีสาเหตุมาจากอะไร และ
รายการใดที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้มีการกลับรายการ
ครบถ้วนถูกต้องหรือยัง 

   4. ตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลการ
เบิกว่ามีการบันทึกความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ที่เข้าสู่ระบบ โดยการดูเอกสารขอเบิกกับผู้มีสิทธิและ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   5. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด 
โดยดูจากรายการเบิกและการจ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณกับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังและหลักฐานการจ่ายต้องมีการประทับตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อผู้จ่าย พร้อมวันเดือน
ปีที่จ่าย   
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   6. ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
ได้แก่ ขบ., ขจ. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไว้
เป็นชุด ตามข้อ 3 
   7. ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินเข้า
หน่วยงาน) ว่าจ านวนเงินที่ปรากฏในเช็คตรงกับ
หลักฐานการจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็ค และเช็ค 
   8. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม 

   9. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 
   10. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
(3) การเบิกจ่ายเงินยืม   

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.การยืม สัญญาการยืม  การส่งใช้เงินยืม รับคืนเงินยืม 
เป็นไปตามระเบียบฯ 
2.การอนุมัติการจ่ายเงินยืมตามความจ าเป็นเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 

    1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องเงินยืม
เกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมัติ การเร่งรัดเงินยืม และ
การรับช าระคืนเงินยืม ว่าเพียงพอ เหมาะสม และ
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ และ
ควรมีการเพ่ิมหรือลดการควบคุมหรือไม่ และในเรื่องใด 

    2. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุม
สัญญาการยืมเงินว่ามีครบถ้วน และจัดท าตามแบบที่
ก าหนดโดยถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการยืมเงินตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 50 – 63 

    3. ตรวจสอบการอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ 
ว่าอนุมัติให้ยืมเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม ตรวจสอบผู้มี
อ านาจอนุมัติจ่ายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืม 
    4. ตรวจสอบว่าผู้ยืมได้น าเงินไปใช้จ่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญายืมเงินหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   5. ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืม 

        - เมื่อลูกหนี้/ผู้ยืม ส่งหลักฐานการจ่าย และหรือ
เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพ่ือส่งใช้เงินยืมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึ กการรับคืน ในสัญญายื ม เ งิ นพร้ อมทั้ งออก
ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบส าคัญไว้เป็นหลักฐาน 

        - ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มีการเร่งรัดให้ช าระคืนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
หรือไม่ อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบก าหนด 

        - กรณีส่งคืนเป็นเงินสดมีการออกใบเสร็จรับเงิน 

        - กรณีส่งคืนเป็นใบรับใบส าคัญมีการออกใบรับ
ใบส าคัญทุกครั้งที่มีการส่งใช้เงินยืม 

        - มีการบันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการยืม
เงิน และทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน หรือไม่ 
     6. ตรวจสอบการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินที่ยัง
ค้างช าระ ว่าได้มีการจัดเก็บโดยปลอดภัย และค้นหาได้
ง่าย             
     7. ตรวจสอบระยะเวลาการส่งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลา 
ดังนี้ 
         7 .1 กรณี เดินทางไปราชการประจ าต่ า ง
ส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมให้ส่ง
ใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

         7.2 กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการ
เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ส่งใช้ภายใน 15 วัน 
นับจากวันกลับมาถึง 

         7.3 การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก 7.1 
หรือ 7.2 ให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ได้รับเงิน 

     8. การจ่ายเงิน 

          (1) กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้
จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วัน 
หากจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่า 90 วัน ต้องขอท าความตก
ลงกับกระทรวงการคลังก่อน    
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

(2) กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่
ติ ด ต่ อ ค าบ เ กี่ ย ว จ ากปี ง บประมาณปั จ จุ บั น ถึ ง
ปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายจ่ายในปีปัจจุบัน และให้ใช้
จ่ายคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
               - เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้ใช้จ่ายได้ไม่ เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่ม
งบประมาณใหม ่
               - เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ให้จ่าย
ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
    9. การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินยืมให้บุคคลใดในสังกัดยืม
เพ่ือปฏิบัติราชการให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือ
รายการ ดังนี้ 
        - รายการค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มี
ก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่
จ้าง 
        - รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
        - รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการ
ไปรษณีย์โทรเลข 

        - งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่ งไม่มี
ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่
จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่
จ้าง 

        - งบรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ
ข้อ 7 (1) (2) (3) 
    10. ตรวจสอบลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนดเวลาหา
ข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุใด และมีการด าเนินการ
อย่างไร โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

    11. ตรวจสอบใบส าคัญ/หลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้
เงินยืมว่าถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

    12. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ที่บันทึกตามเกณฑ์คงค้างที่จัดท าด้วยมือและในระบบ 
GFMIS ว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

    13. สอบยันยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้ถูกต้องตรง
กับสัญญาการยืมเงินท่ีค้างช าระ และทะเบียนคุมลูกหนี้ 
    14. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 

    15. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

    16. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

    17. น าร่างรายงานผลการตรวจสอบหารือกับ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ                                     
    18. ปิดการตรวจ 

 

 
(4) การรับ - น าส่งเงินของส่วนราชการ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.  การรับและน าส่งเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

2.  การรับและน าส่งเงินมีความถูกต้องครบถ้วน 

     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินและ
การน าส่งเงิน ว่าถูกต้องตามระเบียบ 

     2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
รับเงินและการน าส่งเงิน 

     3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การรับเงินและการน าส่งเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน 

     4. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดบัญชี ว่า
ถูกต้องตามระบบบัญชีที่ก าหนด 

     5. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
น าส่งเงิน โดยสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     6. ในกรณีที่ผู้ค้างช าระเงินรายได้แผ่นดินให้
ตรวจสอบผู้ค้างช าระ การเร่งรัดการจัดเก็บ และการ
ติดตามหนี้ที่ยังคงค้างช าระ ว่ามีมาตรการติดตามหนี้ที่
เหมาะสมหรือไม่ 
     7. สอบทานระบบการจัดเก็บเอกสาร ว่ามีความ
เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

     8 . สัมภาษณ์ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 

    9. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด 

    10. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 
 
(5) การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเงินสดคงเหลือกับ
รายงานเงินคงเหลือ ประจ าวัน   
2. การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 
3. สถานที่เก็บรักษาเงิน 
4. กรรมการเก็บรักษาเงิน 

    1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือและหรือหลักฐานแทนตัว
เงินในตู้นิรภัย เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันที่จัดท าด้วยมือ, รายงานเงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS และยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด/ทะเบียนคุม
การจ่ายเงินสด  (บัญชีเงินสดกรณีจัดท าบัญชีเกณฑ์คง
ค้างด้วยมือ/ทะเบียนคุมการจ่ายเงินสดกรณีเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อน าเงินสดมาจ่าย) 
     2. สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเงิน การเก็บรักษากุญแจตู้
นิรภัย ฯลฯ ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ 
    3. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องการเก็บ
รักษาเงิน ว่ารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยการสอบถาม/สัมภาษณ์/
สังเกตการณ์ 
    4. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน 
กรรมการเก็บรักษาเงิน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบฯ และระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับ 

        4.1 สถานที่เก็บรักษาเงิน 

               - มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษา 

               - ตู้นิรภัยมีกุญแจอย่างน้อย 2 ส ารับ         
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               - กุญแจตู้นิรภัยแต่ละส ารับไม่น้อยกว่า     
2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก 

               - ตู้นิรภัยตั้งไว้ในที่ปลอดภัย  
(กรณีหน่วยงานตั้งอยู่นอกศาลากลางฯ มีค าสั่งแต่งตั้ง
เวรยามรักษาสถานท่ีราชการหรือไม่) 
        4.2 กรรมการเก็บรักษาเงิน 

               - มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอย่าง
น้อย 2 คน 

               - กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตู้นิรภัย
คนละดอกและเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยจาก
การสูญหายหรือปลอมแปลง 

               - กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่อยู่/ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีการตั้งกรรมการฯ แทน 
               - มีการตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทน
ตัวเงินให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
คณะกรรมการทุกคนลงชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

               - บันทึกการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจ
ระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับกรรมการส ารอง มี
การมอบกุญแจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการแทนหรือไม่ 

               - ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบกุญแจให้ผู้อ่ืนท า
หน้าที่กรรมการแทน 
        4.3 การเก็บรักษาเงิน  
               - มีการท ารายงานเงินคงเหลือประจ าทุก
วันที่มีการรับจ่ายเงิน 

               - เมื่อสิ้น เวลารับจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่
การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
               - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่ อ
กรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ได้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
               - ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของส่วน
ราชการ ว่ามีการน าเงินไปเก็บไว้ที่อ่ืน โดยไม่เก็บไว้ในตู้
นิรภัยหรือไม่ 
               - ตรวจสอบว่าในวันท าการถัดไป หาก
จะต้องน าเงินออกจ่ายคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไป
จ่าย โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไป
จ่ายหรือไม่ 
    5. ตรวจสอบวงเงินที่เก็บที่เก็บรักษาและระยะเวลา
ที่เก็บรักษา 

    6. สุ่มตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่
จัดท าด้วยมือ เปรียบกับรายงานเงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS 

    7. สอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
    8. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปข้อตรวจ
พบ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง 
แก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 
    9. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
   10. น าเสนอร่างรายงานหารือกับหัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข                              
  11. ปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ   

 
(6) การรายงาน 

- รายงานการขอเบิกเงิน   
 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การจัดท าสรุปรายงานขอเบิกเงินของหน่วยงาน 

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการเรียกรายงาน
สรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานจากเครื่อง GFMIS 
Terminal เพ่ือน ามาตรวจสอบโดยให้หน่วยงานเรียก
รายงานเป็นรายวัน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงิน 

ในทะเบียนคุมรายการขอเบิกและให้หัวหน้าหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องและเก็บไว้ที่
หน่วยงาน 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   3. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   4. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด                                
   5. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
- รายงานประจ าเดือน 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การจัดส่งรายงานประจ าเดือนและรายงานที่เก่ียวข้อง   

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการจัดท าและส่ง
รายงานประจ าเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อก ากับรับรองความ
ถูกต้องและจัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือไม่ 
   2.  ตรวจสอบเอกสารว่าหน่ วยงานมีการจัดท า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการและเสนอ
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจ าทุกเดือน ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   5. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด                   
   6. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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 - งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูลเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
และนอกงบประมาณ 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุกเดือน 
หรือไม่  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดรายการบัญชี
เงินฝากธนาคารและหน่วยงานในระบบ GFMIS กับเงิน
ฝากธนาคารที่คงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
(Bank Statement) ได ้
   2. ตรวจสอบเอกสารว่ารูปแบบงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารที่จัดท าเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางฯ ก าหนดหรือไม่ 
   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   5. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขตา่งๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   6. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
(7) เงินทดรองราชการ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง 
2. ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม 
5. เก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงินสด
ถูกต้อง 
6. รายงานเงินทดรองราชการถูกต้องครบถ้วน 

   1. จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง 
    สอบทานความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ     
ณ วันที่ตัดยอดที่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ 
และใบส าคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามยอดคงเหลือ
ที่ปรากฎในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
  -ตรวจนับเงินสด 
  -ตรวจสอบสัญญยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ 
  -ตรวจสอบใบส าคัญ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 -ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตาม
สมุดคู่ฝาก หากไม่ตรงกันให้จัดท างบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (ออมทรัพย์) 

 
   2.จัดให้มีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทด
รองราชการ 

   1.มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ หากมีการแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   2.ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการได้ท าการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันหรือไม่ โดยดูร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน (ลงชื่อก ากับในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ) 

    3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -ให้ตรวจสอบ โดยดูค าสั่งและสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
ว่ามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรอง
ราชการโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จ่ายเงิน
ทดรองราชการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้วาง
เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ 

    4. มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการ
รัดกุม 
   1.การส่งใช้สัญญายืมเงินเป็นเงินสด  มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และกรณีส่งใช้เป็นใบส าคัญ ออก
ใบรับใบส าคัญหรือไม ่
   2.ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของหลักฐาน ได้แก่ ใบส าคัญรองจ่าย  สัญญา
ยืม และเอกสารประกอบ ฯลฯ แล้วเสนอขออนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจ หรือไม่ 
   3.เมื่อจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่าย
ค่ ารั กษาพยาบาล และค่ าการศึกษาบุตรที่ เป็ น
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ว่ามีการประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” หรือไม ่
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   5. เก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงิน
สดถูกต้อง 
   1.ให้ตรวจนับจ านวนเงินสดเก็บรักษา ณ ที่ท าการ
เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตหรือไม่  
   2.มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ในตู้นิรภัย 
และระบุจ านวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
ในช่อง “หมายเหตุ”หรือไม ่ 

 
   6. รายงานเงินทดรองราชการถูกต้องครบถ้วน 
     1.ทุกสิ้นเดือน ได้จัดท ารายงานครบถ้วน ทั้ง 4 
รายการ เป็นประจ าทุกเดือน 
     2.ส่งรายงานให้ ส.ต.ง. ทราบ ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปหรือไม่ 

 

2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit)  
    (๑) ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด 
    1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด
โดยดูจากรายการ เบิกและการจ่ าย เงินของ เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังและหลักฐานการจ่ายต้องมีการ
ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือชื่อผู้จ่าย 
พร้อมวันเดือนปีที่จ่าย 
    2.ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 
ได้แก่ ขบ., ขจ. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไว้เป็น
ชุด ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินเข้า
หน่วยงาน) ว่าจ านวนเงินที่ปรากฏในเช็คตรงกับ
หลักฐานการจ่าย  ทะเบียนจ่ายเช็ค  และเช็คสั่งจ่ายผู้มี
สิทธิรับเงินหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
กรณีสั่งจ่ายเจ้าหนี้จ านวนเงิน ตั้งแต่  5,000 บาท      
มีการขีดคร่อมเช็คและขีดหรือผู้ถือออก หรือไม่ 
3.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 
4.สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ต่ า ง  ๆ  ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อบ ทั้ ง ห ม ด             
5.สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 (2) พัสดุและยานพาหนะ 
 - การบริหารพัสดุ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องการ   
ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ณ วันสิ้นปี และการจ าหน่ายพัสดุ 
2. การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 

   1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ การ
ควบคุมพัสดุ  
   2. ตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 - 
160 ดังนี้ 
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ภายในเดือนกันยายน หรือไม่ 
    - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานผล
การตรวจสอบพัสดุ ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ  
นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ ในวันเปิดท าการวัน
แรกของเดือนตุลาคม และได้ส่งรายงานให้ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง หรือไม่ 
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีสาระส าคัญ 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือไม่  
    - ตรวจสอบการตรวจนับวัสดุคงคลัง ว่ามีการตีราคา
ทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีราคา  (FIFO)  
หรือไม่    
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
- กรณีมี พัสดุช ารุ ด  เสื่ อมสภาพฯ มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือหาตัวผู้รับผิด และมี
การด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
หรือไม่ (กรณีช ารุด เสื่อมสภาพฯ ตามการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ได้มีการเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายตาม
ระเบียบหรือไม่) 
   - ก่อนการด าเนินการจ าหน่าย มีการขอความเห็นชอบ 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือไม ่

   - หลังการด าเนินการจ าหน่าย มีการตัดจ่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายงาน สตง. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันตัดจ่ายหรือไม่                                                       
   3. ท าการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยสุ่มตรวจครุภัณฑ์
จ านวน............ รายการ  พร้อมทั้งจัดท ากระดาษท าการ  ดังนี้ 
   -  มีครุภัณฑ์ให้ตรวจนับครบทุกรายการที่สุ่มตรวจ
ถูกต้องตรงกับรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่ 
          -  ครุภัณฑ์ที่ตรวจนับมีการเขียนหรือติดรหัสบนตัว
ครุภัณฑ์และมีการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยหรือไม่ 
       -  ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการลงรายละเอียดไว้
ครบถ้วนและมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา (ทรัพย์สินที่ระบุ 
รายการให้ดูค่าเสื่อมราคาจากระบบ กรณีทรัพย์สินที่ไม่
ระบุรายการได้ค านวณค่าเสื่อมราคา) ถูกต้องหรือไม่ 
      -  ตรวจครุภัณฑ์ที่ซื้อเพ่ิมระหว่างปีว่ามีการบันทึก
รายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการลงรายละเอียดไว้
ครบถ้วน และมีการให้รหัสครุภัณฑ์และมีการเขียนหรือติด
รหัสบนตัวครุภัณฑ์หรือไม่  ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้
ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   4. ท าการตรวจนับวัสดุ โดยสุ่มตรวจวัสดุ จ านวน………
รายการ พร้อมทั้งจัดท ากระดาษท าการ  ดังนี้                             
     - เปรียบเทียบยอดวัสดุที่ตรวจนับได้กับ บัญชีวัสดุ
ว่ามียอดถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
    - สุ่มตรวจการบันทึกรายการรับจ่ายในบัญชีวัสดุกับ
หลักฐานการรับ (ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ) หลักฐาน
การจ่าย (ใบเบิกวัสดุ) มีการเรียงล าดับใบเบิก และมี
ผู้อนุมตัิหรือไม ่
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
       

    - ตรวจสอบการจัดเก็บวัสดุว่าจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ปลอดภัย และการจ่ายวัสดุเป็นระบบ FIFO 

   5. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   6. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด   
   7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 - การควบคุมยานพาหนะ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ. 2523 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

   1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุง และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงรถ
ราชการ 
   2. สอบทานความถูกต้องของการจัดท าบัญชีรถ
ราชการ แยกประเภทตามแบบที่ก าหนดตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   3. ตรวจนับเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องความมีอยู่จริง
ของจ านวนรถและสังเกตการณ์สภาพของรถว่ามีว่าเป็น
อย่างไร 
   4. ตรวจสอบการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตาม
ระเบียบหรือไม ่

    กรณีไม่มีการพ่นตราฯ มีหนังสืออนุญาต ให้ยกเว้น 
   5.  สอบทานการบันทึกการใช้ รถตามแบบ 4 
เปรียบเทียบกับใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 ว่า
สอดคล้ อ ง กั นห รื อ ไ ม่ แ ล ะสั ง เ กตกา รณ์ ไ มล์ ร ถ
เปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการใช้รถ ตามแบบ 4  
   6. สังเกตการณ์สถานที่เก็บรักษารถราชการ มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ กรณีจัดเก็บนอกสถานที่ราชการได้รับ
อนุมัติหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   7. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การซ่อมบ ารุง
และรายละเอียดการซ่อมบ ารุงตามแบบ 6 
   8. กรณีมีอุบัติเหตุ มีการจัดท ารายงาน การเกิด
อุบัติเหตุตาม แบบ 5 และมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
(พรบ. ละเมิดฯ) และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
   9. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของรถราชการแต่ละคัน ประจ าปีหรือไม่ 
   10. วิ เคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของ
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการกับ
หลักฐานการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง 
   11. สั มภาษณ์ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 
   12. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   13. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงานว่าปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือไม่ 

 

3.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
 - ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

-ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 

     1.สอบทานระบบการควบคุมภายใน ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดท าแบบสอบทานการควบคุมภายใน 
และสังเกตการณ์ท างานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
     - การใช้งานระบบ GFMIS  
     - การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
     - การเบิกจ่ายเงินยืม 
     - การรับ – น าส่งเงินของส่วนราชการ 
     - การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ      
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
- การรายงาน 
       +รายงานการขอเบิกเงิน 
       +รายงานประจ าเดือน 
       +งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
     -เงินทดรองราชการ 
     -ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้ 
เงินยืม 
     -พัสดุและยานพาหนะ 
      +การบริหารพัสดุ 
      +การควบคุมยานพาหนะ 
     2. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

     3. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 


