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คานา
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ดาเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และกรมบัญชีกลางใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้กาหนด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดระดับกรมกากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง และผลักดันให้
ส่วนราชการเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรายงานผลการประเมินให้
กระทรวงต้นสังกัดและกรมบั ญชีกลางทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่ามีส่วนราชการหลายแห่งที่มีข้อมูลด้านบัญชีผิดพลาด ประกอบ
กับผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2559 พบประเด็นความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในรายงานงบทดลองของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS และ
เพื่อให้สอดคล้องกับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระหว่างกรมบัญ ชีกลางและส านักงานตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) เนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบ
พบว่าส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนราชการ เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ
ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ รวมทั้งไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กาหนดการตรวจสอบ ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS ไว้ ใ นแผนการ
ตรวจสอบประจาปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ผู้จัดทาจึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
ดังกล่าว โดยได้ทาการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และผลการตรวจสอบของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมประมง เพื่อกาหนดเป็น แนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยผู้ จั ด ท าขอเสนอแนวทางการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานในระบบ GFMIS เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ชื่อผลงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
ที่มีสถานที่ตั้งอยูใ่ นภูมิภาค
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2560
ผู้ร่วมดาเนินการ
ไม่มีผู้ร่วมดำเนินกำร
ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
1. กำรเตรีย มข้อมูล เป็ น กำรศึกษำข้อมูล เบื้ องต้นส ำหรับกระบวนกำรปฏิ บัติงำนผ่ ำนระบบ
GFMIS ในภำพรวม ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค เกี่ยวกับขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่กำร
จั ดท ำเอกสำรข้ อมูล ประกอบรำยกำรรั บ -น ำส่ ง กำรเบิ ก -จ่ำยเงิน ควำมซับ ซ้ อนของเอกสำรประกอบกำร
ปฏิบั ติงำนทั้งส่ วนที่ห น่ วยงำนจัดทำ และเอกสำรจำกระบบ GFMIS หลั กเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนและแนว
ทำงกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 10
2. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำเพื่อได้ทรำบ
ว่ำจะต้องศึกษำเอกสำรใด ใช้ระยะเวลำเท่ำใดในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ประมวลข้อมูล
สรุปผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20
3. เก็บ รวบรวมข้อมูลในกำรปฏิ บัติงำนในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยกำรสั มภำษณ์ และ
ศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมผังทำงเดินเอกสำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดทำเอกสำรใบสำคัญ กำรบันทึกข้อมูล
กำรรับ-นำส่ง กำรเบิก-จ่ำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรประมวลผลข้อมูลจำกระบบ GFMIS โดยเปรียบเทียบกับ
ระบบกำรควบคุมภำยใน สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 30
4. กำรวิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูล เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนที่ทำกำรประเมิน และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ แนวนโยบำยที่กำหนด
หรือไม่ รวมถึงกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20
5. สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลหลังจำกได้ทำกำรวิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดย
ได้จัดทำเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS พร้อมเสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
ผิดพลำด สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ในกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่
มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้อำศัยควำมรู้ทำงวิชำกำรหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
ด้านกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ในปัจจุบันรัฐบำลได้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำร โดยเน้นกำรบริหำรงำนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(Result Base Management) และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อให้กำรดำเนินงำนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วน
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รำชกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เมื่อปี พ.ศ. 2545 กำหนดให้กำรตรวจสอบภำยใน คือ งำนที่จะให้หลักประกัน
ที่เที่ยงธรรมและคำปรึกษำที่เปี่ยมด้วยคุณค่ำแก่ส่วนรำชกำร ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรกำกับดูแลภำยในส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสำเร็จตำมที่มุ่งหวัง พร้อมเป็นเครื่องมือ
หรือกลไกที่สำคัญของฝ่ำยบริหำรในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนและระบบกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร
คำนิยำมศัพท์
กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้หลักประกันอย่ำงเที่ยงธรรมและกำรให้คำปรึกษำ
อย่ำงเป็ นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณ ค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ
ภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มำ : The Institute of
Internal Auditors : IIA)
กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น กำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น และช่วยให้กำร
ดำเนิ น งำนของส่ ว นรำชกำรบรรลุ เป้ ำหมำยและวัต ถุป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ ด้ ว ยกำรประเมิ น และปรั บ ปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบโดยจำแนกงำน
ตรวจสอบภำยในเป็น 2 ลักษณะงำน
1. งำนบริกำรด้ำนให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
อย่ ำ งเที่ ย งธรรมเพื่ อ ให้ ได้ ม ำซึ่ ง กำรประเมิ น ผลอย่ ำ งอิ ส ระและเพื่ อ ให้ มี ก ำรปรั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพใน
กระบวนกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมของกรมประมง เช่น กำรตรวจสอบด้ำนกำร
ดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น
2. งำนบริกำรด้ำนให้ คำปรึกษำ (Consulting Services) เป็นกำรบริกำรให้คำปรึกษำแนะนำ
และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงำนและขอบเขตของงำนจะเป็นกำรตกลงร่วมกับผู้รับบริกำร และมี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับหน่วยงำน โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรควบคุมให้ดีขึ้น (ที่มำ : มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ
ส่วนรำชกำร : กรมบัญชีกลำง. และกฎบัตร : กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมประมง.)
ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน
ลักษณะกำรดำเนินงำนของแต่ละองค์กรที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติกำรตรวจสอบให้เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำงำนตรวจสอบภำยในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรำบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของกำรบริหำรงำน ระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมดูแลและกำรใช้ทรัพยำกร กำรปฏิบัติตำมระเบียบคำสั่ง
กำรประเมิน ประสิทธิผ ลประสิทธิภ ำพและควำมประหยัดในกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนของผู้บริห ำรใน
องค์ กร จำกนั้ น จึ งรวบรวมข้อ บกพร่ องต่ำง ๆ ทำรำยงำนเสนอแนะฝ่ ำยบริห ำรเพื่ อพิ จ ำรณำสั่ งกำรแก้ ไข
ปรับปรุงต่อไปกำรตรวจสอบแต่ละระบบงำนหรือแต่ละกิจกรรม ที่ใช้โดยทั่วไปมี 6 ประเภทดังนี้
1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงินกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน โดยครอบคลุมถึงกำรดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ
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2. กำรตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำน (Performance Auditing) เป็ น กำรตรวจสอบผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำน งำนและโครงกำรขององค์กร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือหลักกำรที่
กำหนด กำรตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภำพประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ
3. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) เป็นกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ขององค์กร ว่ำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรควบคุม กำรประเมินผลเกี่ยวกับ
กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน ว่ำสอดคล้องกับภำรกิจขององค์กรและเป็นไปตำมหลักกำร
บริหำรงำนและหลักกำรกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือ ควำมรับผิดชอบ ควำม
เป็นธรรม และควำมโปร่งใส
4. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด (Compliance Auditing) เป็นกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ขององค์กร ว่ำเป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
5. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing) เป็นกำรพิสูจน์ควำม
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงำนและข้อมูลที่ได้ จำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบกำรเข้ำถึง
ข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงำนตรวจสอบภำยใน
ทุกงำนที่นำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
6. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมำยถึงกำรตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมำย
จำกฝ่ำยบริหำร หรือกรณีที่มีกำรทุจริต หรือกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริตผิดกฎหมำย หรือกรณีมีเหตุอัน
ควรสงสั ยว่ำจะมี กำรกระท ำที่ ส่ อ ไปในทำงทุ จริต หรือ ประพฤติ มิช อบซึ่ งผู้ ตรวจสอบภำยในจะด ำเนิน กำร
ตรวจสอบ เพื่อค้นหำข้อเท็จจริง สำเหตุ ผลเสียหำย หรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้งานตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จ คือ ผู้บริหาร
สามารถน าผลผลิ ต ของงานตรวจสอบภายในไปใช้ ในการบริ ห ารงานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ เกิ ด
มูลค่าเพิ่ม และความสาเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมี
ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ โดยเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและ
สภาพแวดล้ อมขององค์กร พร้อมนี้กรมบัญ ชีกลำงได้กำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่ วน
รำชกำร พ.ศ. 2551 และตำมแนวทำงประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ โดยกำหนดมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในภำครำชกำรถือปฏิบัติประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ซึ่งตำมมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนดังกล่ ำวได้ กำหนด กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Process) ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan )
เป็นกระบวนกำรเบื้องต้นประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ำก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงำนจริง ฉะนั้นกำร
วำงแผนที่ดีจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ภำยในระยะเวลำ
งบประมำณ อัตรำกำลังที่กำหนด ซึ่งกระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 กำรสำรวจข้อมูล เบื้องต้น เป็นกำรเริ่มต้นปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยศึกษำและทำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบงำนต่ำง ๆ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับระบบกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรควบคุมภำยในตลอดจนปัญหำต่ำง ๆ ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนตรวจสอบต่อไป
1.2 กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในหมำยถึงกำรพิจำรณำถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบ
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในหน่วยงำน โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนกับระบบกำรควบคุมภำยในของ
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หน่ วยงำนว่ำยังมีควำมรัดกุม และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ วิเครำะห์และหำสำเหตุที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะน ำในกำรปรั บ ปรุง ระบบกำรควบคุ ม ภำยในของหน่ ว ยงำน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมนำผลที่ได้มำเป็นปัจจัยเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบและกำหนดแนวทำงกำร
ตรวจสอบ
1.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรพิจำรณำเพื่อให้ทรำบว่ำ
กิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจใดมีควำมเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้ำง ซึ่งเป็นผลทำให้กำรดำเนินงำนอำจไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูงหรือต่ำเพียงใด ผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ และแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อไป
1.4 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบตำมข้อมูลที่ได้รับจำก
กำรสำรวจข้อมูล กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยจัดลำดับควำมสำคัญก่อนหลังของกิจ กรรมหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะทำกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร ทั้งนี้กำรวำง
แผนกำรตรวจสอบถือเป็นเครื่องมือช่วยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบต้องมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึง คือ ลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยง จำนวนคน/วัน ที่ใช้ในกำรตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับ และระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
1.5 กำรวำงแผนกำรปฏิ บั ติงำน เป็ น กำรจัดท ำแผนกำรปฏิ บั ติงำนโดยละเอีย ดของผู้
ตรวจสอบภำยในที่ได้จัดทำล่วงหน้ำตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยจะกำหนดว่ำกิจกรรมใดควรจะมีประเด็นกำร
ตรวจสอบในเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยอะไรบ้ำง ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจะมี
ปริมำณมำกน้อยเพีย งใด รวมทั้งวิธีกำรตรวจสอบว่ำจะดำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้ นสุดอย่ำงไร เพื่อให้ได้
หลักฐำนครบถ้วนและเพียงพอ ซึ่งกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ต้องอำศัยข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจข้ อ มู ล ขั้ น ต้ น รวมทั้ งผลจำกกำรประเมิ น ระบบกำรควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ ให้ ว ำงแผนกำรปฏิ บั ติ งำน
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. กำรกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
2. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน
3. กำรกำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Audit )
เมื่ อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบ (Engagement Plan) ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องตรวจสอบกิจกรรมหรือหน่วยรับตรวจ ตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กำรปฏิบั ติงำนตรวจสอบ (Engagement Audit ) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้เทคนิค
กำรตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำรรวบรวมหลักฐำนและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ และเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนที่
น่ำเชื่อถืออย่ำงเพียงพอ
2.2 กำรจัดทำกระดำษทำกำร (Working Paper) หมำยถึง เอกสำรบันทึกข้อมูลทั้งหลำย
ที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมขึ้นจำกกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขต วิธีกำร และผลกำร
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว และเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรร่ำงและเขียนรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ
2.3 กำรวิเครำะห์และประเมินผล นำข้อมูลที่รวบรวมได้มำวิเครำะห์และประเมินผล อำจ
แสดงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ปริมำณรำยกำรที่เลือกมำทดสอบ และสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจ
พบต่ ำง ๆ ที่ ได้ จ ำกกำรตรวจสอบ ข้อ เสนอแนะในกำรแก้ ไขปั ญ หำ ทั้ งนี้ ผู้ ตรวจสอบจะต้อ งบั น ทึ ก ข้อ มู ล
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ข้อเท็ จ จริ งต่ำง ๆ ที่ ได้จ ำกกำรตรวจสอบทั้ งหมดไว้ในกระดำษท ำกำรที่ ได้จัดเตรียมไว้ล่ วงหน้ ำ เพื่ อให้ ได้
หลักฐำนข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมในประเด็นที่ตรวจพบใน 5 เรื่อง คือ
1. สิ่ งที่ ค วรจะเป็ น (Criteria) เป็ นไปตำมกฎ ระเบี ยบและระบบกำรควบคุม ภำยในที่
กำหนด
2. สิ่งที่เป็ น อยู่ (Condition) สภำพกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรควบคุม ที่เป็นอยู่เป็ น
อย่ำงไร
3. ผลกระทบ (Effects) มีผลกระทบหรือผลเสียหำยอะไรที่เกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นหำก
กำรดำเนินงำนที่เป็นอยู่จริงแตกต่ำงจำกที่กฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยในกำหนดไว้
4. สำเหตุ (Cause) มีสำเหตุส ำคัญ อะไรบ้ำงที่ทำให้ สภำพกำรดำเนินงำนที่เป็ นอยู่จริง
แตกต่ำงจำกที่กฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยในกำหนดไว้
5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) มีแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยใน หรือให้มีกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. กำรรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Report and Working Report)
เมื่อผู้ ตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ผู้ตรวจสอบภำยในควรนำ
ข้ อ เท็ จ จริ งหรื อ ข้ อ ตรวจพบ ปั ญ หำอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ ำกกำรตรวจสอบมำด ำเนิ น กำรตำม
กระบวนกำรดังนี้
3.1 กำรรำยงำน (Report) หมำยถึง กำรเสนอผลกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจสอบเสนอ
รำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและพิจำรณำ
สั่งกำรตำมควรแก่กรณี และเพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือนโยบำยของหน่วยงำน
3.2 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Working Report) ผู้ตรวจสอบต้องมีกำรติดตำมผล
รำยงำนกำรตรวจสอบ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ หรือปรับปรุงระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่ให้เหมำะสม
ด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS)
ในปั จจุบั น ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศได้เจริญ ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ตำมแนวนโยบำยกำร
ปฏิรูประบบรำชกำรให้ก้ำวสู่ E – Government หนึ่งในนั้นคือโครงกำรปรับเปลี่ยนระบบบริหำรกำรเงินกำร
คลังภำครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS : Government Fiscal Management Information System โดย
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับกำรทำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ เป็นไปในทิศทำง
เดียวกับนโยบำยปฏิรูปรำชกำรที่เน้นควำมมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน โดย
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2547 และเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนและกำรจัดกำรภำครัฐ
นิยำมศัพท์
ระบบ GFMIS หมำยควำมว่ำ ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) ระบบงบประมำณ (2) ระบบกำรเงิน (3) ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) ระบบกำรบัญชีต้นทุน
และ (5) ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระบบงบประมาณ หมำยควำมว่ำ ระบบสำมำรถรองรับกำรนำเข้ำข้อมูลงบประมำณในแต่ละปีที่
ได้รับกำรอนุมัติตำมกฎหมำย และติดตำมผลว่ำเป็นไปตำมที่ต้องกำรหรือไม่
ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หมำยควำมว่ำ ระบบจะรองรับ กำรบั น ทึ กข้ อมู ล ในทุ กขั้ น ตอนของ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตั้งแต่กำรบัน ทึก กำรขอเสนอซื้อเสนอจ้ำง กำรจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรบันทึกรับ
พัสดุหรือบริกำร ตลอดจนกำรบันทึกกำรตั้งเบิก เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำย
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ระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร หมำยควำมว่ำ ระบบมีควำมสำมำรถในกำรปันส่วนต้นทุน
กิ จ กรรมในระดั บ กอง เพื่ อ กำรค ำนวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ เพื่ อ สรุ ป ภำพรวมในมุ ม มองแผนงำน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
รูปภาพที่ 1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS :
Government Fiscal Management Information System

ประกอบด้วย 5 ระบบงำน
1. ระบบงบประมำณ (Fund Management : FM) 2. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Purchasing Order : PO)
3. ระบบกำรเงินกำรบัญชี (Financial Accounting : FI) 4. ระบบบัญชีต้นทุน (Controlling : CO)
5. ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource : HR)
ซึ่งระบบบริหำรงบประมำณ ระบบกำรเงินและบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรอนุมัติเงินประจำงวดจำกกำรขอเบิกและกำรจ่ำยเงินจำกเดิมที่สำนักงบประมำณจัดส่ งใบอนุมัติเงิน
ประจำงวดให้กับหน่วยงำน เพื่อก่อหนี้ผูกพันและเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระจึงขอเบิกเงินจำกคลังเพื่อจ่ำยให้เจ้ำหนี้
มำเป็นกำรปฏิบัติงำนโดยผ่ำนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
ในระบบกำรเงินกำรบัญชี (Financial Accounting : FI) ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ
1. ระบบเบิกจ่ำย
2. ระบบรับและนำเงินส่งคลัง
3. ระบบบริหำรเงินสด
4. ระบบสินทรัพย์ถำวร 5. ระบบบัญชีแยกประเภท
ทั้งนี้ ในทุกระบบงำนต้องมีกำรปฏิบัติงำนเป็นตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และบันทึกรำยกำรข้อมูล
เข้ำในระบบ GFMIS ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMIS Terminal) ซึ่งกระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนที่ต้อง
รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
สาระและขั้นตอนการดาเนินการ
ด้วยกรมบัญชีกลำงและสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนภำครัฐ เนื่องจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบส่วน
รำชกำรของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและรำยงำนผลกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงแพ่งของกระทรวงกำรคลัง
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พบว่ำส่วนใหญ่ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในส่วนรำชกำร เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ
ที่ยังไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งไม่มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
เพียงพอในกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึง
เห็นว่ำผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นเครื่องมือของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร และเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยหรือกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นต่อส่วน
รำชกำร โดยกรมบั ญ ชีกลำงได้กำหนดให้ กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริห ำรกำรเงิน กำรคลั งภำครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เป็นเรื่องและประเด็นกำรตรวจสอบที่สำคัญ และให้ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
กำหนดกำรตรวจสอบ ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System) : GFMIS ไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ
พร้อมนี้ กรมบัญชีกลำงได้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร
ตั้งแต่ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 เพื่ อให้ ส่ ว นรำชกำรต้ น สั งกัด ระดับ กรมก ำกับ ดูแลหน่ว ยงำนในสั งกัด ให้
ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง และผลักดันให้ส่วนรำชกำรเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรำยงำนผลกำรประเมินให้กระทรวงต้นสังกัดและกรมบัญชีกลำงทรำบภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด และจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 พบว่ำ ยัง
มีส่วนรำชกำรหลำยแห่งที่มีข้อมูลด้ำนบัญชีผิดพลำด อันอำจเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรไม่ทรำบวิธีกำร
ตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องหรือทรำบแต่มีวิธีกำรตรวจสอบบัญชีที่ยุ่งยำก
ดังนั้น เพื่อ ให้ ได้ข้อ มูล ทำงกำรเงิน ในภำพรวมของกรมประมงมีค วำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และ
สำมำรถนำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและหน่วยงำนได้รับประโยชน์
สูงสุด ผู้จัดทำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภำคและจำกกำรเข้ำตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่กลุ่ มตรวจสอบภำยใน กรมประมงประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ระหว่ำงงวดเดือนตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559 จำนวน 10 หน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนส่วนมำกมี
ข้อมูลทำงกำรเงินคลำดเคลื่อน และมีระบบกำรตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ ผู้จัดทำจึงได้ทำกำรศึกษำ รวบรวม
ข้อมูลผลกำรตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภำยใน เพื่อให้หน่วยงำนและผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบขั้นตอนและแนวทำงในกำรดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS และกำรปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด พร้อมได้บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ GFMIS อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันตำมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อให้หน่วยงำน ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ที่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ซับซ้อนให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง ของกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีกำรเงินได้
อย่ำงถูกต้อง พร้อมผลักดันให้ส่วนรำชกำรเร่งตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยรวดเร็ว
3. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษำแก่ห น่วยรับตรวจ ที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ำย และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ได้อย่ำงถูกต้อง
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ขอบเขตกำรศึกษำและข้อจำกัด
ศึกษำและรวบรวมข้อมูลจำกผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกลุ่ ม
ตรวจสอบภำยใน กรมประมง สำหรับหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ระหว่ำงงวดเดือนตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559 จำนวน 10 หน่วยงำน ดังนี้
1. กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 4 หน่วยงำน คือ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดแพร่
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดสงขลำ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดสระแก้ว
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดขอนแก่น
2. กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืด คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืดนครสวรรค์
3. กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งฉะเชิงเทรำ
4. กองตรวจกำรประมง 2 หน่วยงำน คือ
- ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงน้ำจืดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำฬสินธุ์
- หน่วยบริหำรจัดกำรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
5. กองวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ำจืด คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
6. กองตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ ประมง คื อ ศู น ย์ วิ จั ย และตรวจสอบคุ ณ ภำพสั ต ว์ น้ ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลำ
ข้อจำกัด
1. เอกสำรและข้ อ มู ล ทำงบั ญ ชี บ ำงส่ ว นได้ จ ำกระบบ GFMIS Terminal สำมำรถก ำหนด
รำยละเอียดโครงร่ำงของบัญชีแยกประเภทได้ และต้องแปลงข้อมูล (Text file) และบำงส่วนได้เอกสำรและ
ข้อมูลบัญชีจำก Web online ของหน่วยงำน ซึง่ ไม่สำมำรถกำหนดรำยละเอียดโครงร่ำงของบัญชีได้
2. กำรเรีย กรำยงำนต่ำง ๆ ผ่ ำน Web online จะสำมำรถเรียกข้อมูลได้เป็นรำยวันหรือรำย
เดือน ไม่สำมำรถเรียกข้อมูลที่มีจำนวนเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณจนถึงวันที่ปัจจุบัน
3. ศัพท์ที่ใช้ในกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS บำงคำเป็นกำรใช้ทับ
ศัพท์เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำกำรประมวลผลกำรปฏิบัติงำนจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการดาเนินการ
กำรศึกษำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภำค ผู้จัดทำได้ดำเนินกำรดังนี้
1. ศึกษา และวิเคราะห์การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนรำชกำรอำทิ :
กำรน ำข้อ มู ล บั ญ ชีที่ เกิด ขึ้น จำกระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ำง ระบบกำรเบิ ก จ่ำยเงิน ระบบรับ และน ำส่ งเงิน ระบบ
สินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภทมำบันทึกรำยกำรในบัญชีแยกประเภทแล้วผ่ำนรำยกำรไปยังรำยงำนต่ำง
ๆ ซึ่ ง ผู้ ต รวจสอบควรมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ งำนในระบบ GFMIS และกำรปฏิ บั ติ งำน
ตรวจสอบภำยใน โดยขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบจะเริ่ ม เมื่ อ แผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ได้
กำหนดให้ตรวจสอบกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยรับตรวจหรือขององค์กรที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ำย ขั้น ตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) เพื่อเป็นกำร
กำหนดรำยละเอียดกำรตรวจสอบโดยเริ่มจำกกำรกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็นควำมเสี่ยงสำคัญที่จะทำ
ให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต และแนวทำงกำรตรวจสอบตำมประเด็น
กำรตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในควรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ
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มำจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ตลอดจนให้มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ โดยดำเนินกำรศึกษำ
2 กระบวนงำน ดังนี้
รูปภาพที่ 2 กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process)
1. กระบวนกำรวำงแผน

กำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
กำรประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน
กำรประเมินควำมเสี่ยง
ระบบกำรควบคุมภำยใน
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
กระดำษ
----------------------------------------------------------------------------------------------------ทำกำร
2. กระบวนกำรปฏิบัติงำน
สำรวจข้อมูลก่อนเริ่มปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งำนตรวจสอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. กระบวนกำรจัดทำรำยงำน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และติดตำมผล
กำรติดตำมผล
กำรศึกษำ - กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดทำจะกล่ำวเฉพำะขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)
ซึ่งเป็ น กำรจั ด ท ำแผนกำรปฏิ บั ติ งำนโดยละเอี ย ดของผู้ ต รวจสอบภำยใน ที่ ได้ จั ด ท ำล่ ว งหน้ ำตำมที่ ได้ รั บ
มอบหมำย โดยจะกำหนดว่ำกิจกรรมใดควรจะมีประเด็นกำรตรวจสอบในเรื่องใด ด้ว ยวัตถุป ระสงค์ห รือ
จุ ด มุ่ งหมำยอะไรบ้ ำ ง ขอบเขตในกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบจะมี ป ริม ำณมำกน้ อ ยเพี ย งใด รวมทั้ งวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบว่ำจะดำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่ำงไร เพื่อให้ได้หลักฐำนครบถ้วนและเพียงพอ ซึ่งกำรวำง
แผนกำรปฏิบัติงำน ต้องอำศัยข้อมูลจำกกำรสำรวจข้อมูลขั้นต้นรวมทั้งผลจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้วำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
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1. กำรกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
กำรกำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยเริ่มจำกกำร
กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็นควำมเสี่ยงสำคัญที่อำจทำให้ข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลังของหน่วยงำนมี
ควำมคลำดเคลื่อน ซึ่งอำจเป็นข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสำรวจกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่ำวมีรำยละเอียดเพียงพอที่จะนำมำกำหนด
เป็นประเด็น กำรตรวจสอบแต่ถ้ำข้อมูลมีไม่เพียงพอผู้ตรวจสอบภำยในควรทำกำรสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ดำเนินกำร
กำรประเมินควำมเสี่ยง โดยกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำร
หลักฐำนประกอบ เพื่อให้สำมำรถระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกระบวนงำนทีส่ ำคัญ
กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ได้จัดทำเป็นแบบสอบถำม เพื่อให้ทรำบว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ขั้นตอนใดยังไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ ให้นำควำมเสี่ยงดังกล่ำวมำพิจำรณำ เพื่อ
กำหนดเป็นประเด็นกำรตรวจสอบต่อไป
2. กำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
เมื่อได้ประเด็นกำรตรวจสอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือกำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบของแต่
ละประเด็นกำรตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้ทรำบถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรตรวจสอบ
โดยมุ้งเน้นให้ทรำบในเรื่องควำมมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และสำมำรถสรุปประเด็นกำรตรวจสอบได้ว่ำ มีข้อ
ตรวจพบสำคัญใดที่ต้องเสนอรำยงำน
3. กำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ
เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบแล้ว ลำดับต่อไปผู้
ตรวจสอบภำยในควรกำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบให้ เพียงพอและสำมำรถที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ ของกำร
ตรวจสอบโดยขอบเขตกำรตรวจสอบอำจครอบคลุมถึงระบบกำรทำงำนต่ำง ๆ ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนรำยกำร
เช่น ช่วงเวลำที่ทำกำรตรวจสอบ
4. กำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภำยใน ควรกำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรตรวจสอบให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตกำรตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบ โดยแนวทำงดังกล่ำวควรระบุ
วิธีกำรและเทคนิคกำรตรวจสอบที่ชัดเจน และมีรำยละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติงำนได้
กำรศึกษำ - กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยทั่ วไปกำรตรวจสอบบั ญ ชีจะ
เริ่มต้นจำกกำรนำหลักฐำนกำรรับและจ่ำยเงิน รวมทั้งรำยกำรปรับปรุงบัญชี มำตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
กำรบั น ทึกรำยกำรบั ญ ชีในสมุดรำยวัน ทั่วไป แล้ว จึงตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดบัญ ชีไปบัญ ชีแยก
ประเภท และตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่นำมำแสดงในรำยงำนกำรเงิน โดย
มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ดังนี้
1. กำรตรวจสอบบัญชีภำพรวมของส่วนรำชกำร เช่น
1.1 วิธีกำรนำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS เช่น เครื่อง Terminal GFMIS ระบบ Excel
Loader ระบบ Web online ระบบ Intranet หรือระบบ Internet
1.2 นำหลักฐำนกำรรับ - จ่ำย รำยกำรปรับปรุงบัญชี มำตรวจสอบควำมครบถ้วน ในกำร
บันทึกรำยกำรบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป
1.3. ตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำรบัญชีจำกสมุดบัญชีแยกประเภท
1.4 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่แสดงใน

11
รำยงำนกำรเงิน
2. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำร เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น คือ กำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นระบบกล่ำวคือ กำรเก็บเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำร
บันทึกรำยกำรบัญชีควรแยกเป็นเอกสำรด้ำนรับและนำส่งเงิน เอกสำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน และเอกสำรทั่วไปที่
ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
2.1 ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 (แบบ บส 01) หรือ ZINF_R09 ของ
คำสั่งงำน ME21N, MIGO
- ต้นเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง/สัญญำ/ข้อตกลง)
- กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขำย/ใบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขำย
2.2 กำรเบิกจ่ำยเงิน
2.2.1 กรณีจ่ำยตรงผู้ขำย
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 มีแบบ บส 01 หรือ
ME21N, MIGO แบบ ขบ 01 หรือ ZMIRO_KA ,K…
- ต้นเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง/สัญญำ/ข้อตกลง)
- ใบตรวจรับของที่กรรมกำรลงนำมแล้ว
- ใบเสร็จรับเงินของเจ้ำหนี้หรือ รำยงำนกำรจ่ำยชำระเงินจำกระบบ
ZAP_RPT506
2.2.2 กรณีขอเบิกเข้ำหน่วยงำน
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 มีแบบ ขบ 02 หรือ แบบ
ขบ 03 หรือ ZFB60_K.. แบบ ขจ 05 หรือ ZF_53_PM
- หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
2.3 กำรเบิกเกินส่งคืน
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 มี แบบ บช 01 หรือ
ZGL_BD/ZGL_BE.. แบบ นส 02-1 / นส 02-2 และใบนำฝำกเงิน ZRP_R6, R7
- สำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี)
2.4 กำรรับและนำส่งเงิน
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 มีแบบ นส 01 หรือ
ZRP_RA,RB... แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R1 ,R2)
- สำเนำใบนำฝำกเงินที่ได้รับจำกธนำคำรกรุงไทย
2.5 กำรบัญชี
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 (แบบ บช 01 )
JV = กำรปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
JR = กำรปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงินฝำกธนำคำร
JM = กำรปรับปรุงวัสดุคงคลัง
RE = กำรรับเงินนอกงบประมำณที่ไม่ฝำกคลัง
PP = กำรจ่ำยเงินนอกงบประมำณที่ไม่ฝำกคลัง
3. กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลอง ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องเรียกรำยงำนงบทดลองรำยเดือน
ตำมหน่วยเบิกจ่ำย โดยระบุงวด 1 ถึงงวดที่ต้องกำรตรวจสอบข้อมูลบัญชี ด้วยคำสั่งงำน ZGL_MVT_MONTH
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กรณี เรีย กรำยงำนผ่ ำนเครื่อง GFMIS Terminal หรือรำยงำนงบทดลองรำยวัน - หน่วยเบิกจ่ำยกรณี เรียก
รำยงำนผ่ ำน Web online แล้ ว จึงตรวจสอบข้อมูล บัญ ชีในช่อง “ยอดยกมำ” และช่อง“ยอดยกไป” ตำม
วิธีกำรที่กำหนด สำหรับกำรเรียกงบทดลองในงวดถัดไปให้ระบุเฉพำะงวดที่ต้องกำรตรวจสอบเท่ำนั้น
รูปภาพที่ 3 แนวทำงกำรตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

13
4. กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลองเบื้องต้นว่ำมีบัญชีใดที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น เช่น
4.1 กำรตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจำกยอดคงเหลือยกไปที่ปรำกฏในงบทดลอง
4.1.1 บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้น
เลข 1 ต้องมีตัวเลขเป็น “บวก”) ยกเว้น
- บัญชีพักเงินนำส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย์”
- บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย์”
- บัญชีปรับปรุงเงินฝำกคลังยอดคงเหลือเป็น “ศูนย์”
- บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย์ ยอดคงเหลือเป็น “ศูนย์”
- บัญชีปรับมูลค่ำสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ และค่ำตัดจำหน่ำยสะสม เป็นต้น ต้องมี ยอดคงเหลือดุลบัญชีด้ำนเครดิต
รูปภาพที่ 4 แนวทางการตรวจสอบหมวดทรัพย์สิน

4.1.2 บัญชีหมวดหนี้สิน (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 2 ต้องมีตัวเลขเป็น
“ลบ”) ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต ยกเว้น
- บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย์”
- บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็น“ศูนย์”
4.1.3 บัญชีหมวดทุน (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 3 ต้องมีตัวเลขเป็น “บวก/ลบ”)
ต้องมีดุลบั ญชีด้ำนเครดิต ยกเว้น บัญชีอื่นที่มิใช่บัญชีทุนของหน่วยงำนต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิตหรือเดบิต
แล้วแต่กรณี
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รูปภาพที่ 5 แนวทางการตรวจสอบหมวดหนี้สิน และหมวดทุน

4.1.4 บั ญ ชี ห มวดรำยได้ (รหั ส บั ญ ชี แ ยกประเภทขึ้ น ต้ น เลข 4 ต้ อ งมี ตั วเลขเป็ น
“ลบ”) ต้ อ งมี ดุ ล บั ญ ชี ด้ ำ นเครดิ ต ยกเว้ น บั ญ ชี ป รั บ มู ล ค่ ำ รำยได้ เช่ น บั ญ ชี ร ำยได้ ภ ำษี จั ด สรรเป็ น เงิ น นอก
งบประมำณ รำยได้ (ระบุประเภท)จ่ำยคืน เป็นต้น
4.1.5 บัญชีหมวดค่ำใช้จ่ำย (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 5 ต้องมีตัวเลขเป็น
“บวก”) ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย และบัญชีพักหักล้ำงกำร
โอนสินทรัพย์ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ และบัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน-รำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลังอำจ
มียอดคงเหลือด้ำนเครดิต
รูปภาพที่ 6 แนวทางการตรวจสอบหมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย
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รูปภาพที่ 7 แนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือ
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4.2 กำรตรวจสอบควำมสั ม พั น ธ์ ข องรำยกำรบั ญ ชี แ ละจ ำนวนเงิ น ที่ ร ำยกำร
เคลื่ อนไหวในงวดบั ญ ชีปั จ จุ บั น โดย ดูช่อง “เดบิ ต ” “เครดิต ” และ “ยอดยกไป” เมื่อ พบบั ญ ชีที่ มีควำม
ผิดพลำด จึงตรวจสอบรำยละเอียดกำรบันทึกรำยกำรใน บัญชีแยกประเภท
4.2.1 กำรตรวจสอบกำรล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน บัญชีนี้จะต้องมี
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ยกเว้นกำรล้ำงบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ใช้ในกำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีหลำย
งวดงำน และต้องทยอยปรับปรุงเป็นบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจนงำนแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับกำรยกเว้นให้ปรับปรุง
บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นบัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ
4.2.2 กำรตรวจสอบกำรล้ ำ งบั ญ ชี ย กยอด (Conversion) บั ญ ชี นี้ จ ะต้ อ งมี ย อด
คงเหลือเป็นศูนย์ เช่น บัญชีพักเงินฝำกคลัง บัญชีพักเงินรับฝำกส่วนรำชกำร บัญชีพักเงินทดรองรำชกำร บัญชีพัก
ใบสำคัญค้ำงจ่ำย เป็นต้น
4.2.3 กำรตรวจสอบกำรใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมำะสมกับหน่วยงำน อำจเกิด
จำกส่วนรำชกำรเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมำะสมกับกำรดำเนินงำน เช่นบัญชีกลุ่มสินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน
เช่น บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพำะส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่ำว เช่น กรมทำงหลวง กรมชลประทำน เป็นต้น
4.2.4 กำรตรวจสอบรำยกำรบัญชีอื่น ๆ เช่น
- มีบัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสะสม แต่ไม่มีบัญชีสินทรัพย์
- ไม่ได้ล้ำงบัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยหรือรำยได้ค้ำงรับ
- ไม่ได้ล้ำงบัญชีลูกหนี้เงินยืม โดยให้สังเกตรำยกำรเคลื่อนไหวจำกจำนวนเงินที่
ปรำกฏในช่องยอดเครดิต
- บัญชีเงินทดรองรำชกำรจะต้องมียอดเท่ำกับเงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง
- ไม่ได้ประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรทุกเดือน เป็นต้น
- กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชีเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
2. วิเคราะห์ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มี
สถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 10 หน่วยงำน เพื่อให้ทรำบที่มำของข้อมูล ทำง
กำรเงินที่คลำดเคลื่อน และควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบ โดยผู้จัดทำได้แยกประเด็นที่ตรวจพบ
ควำมคลำดเคลื่อน หำสำเหตุของปัญหำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง ตรง
ประเด็น โดยสรุปผลกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ดังนี้
2.1 กำรกำหนดสิทธิ และอำนำจหน้ำที่ เช่น ผู้มีอำนำจไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกำร มอบอำนำจ
ให้มีผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติงำนแทน
2.2 กำรบั น ทึ ก ข้ อมู ล เข้ ำระบบ GFMIS มี ค วำมครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เช่ น เลื อกประเภท
เอกสำร/รหัสบัญชีคลำดเคลื่อน ระบุแหล่งเงินผิดพลำด และบันทึกรำยกำรบัญชีเข้ำระบบ GFMIS คลำดเคลื่อน
2.3 กำรตรวจสอบรำยงำนจำกระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น จัดพิมพ์รำยงำนจำก
ระบบเพื่อเก็บ ไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน ได้แก่ Sap Log และ SAP P/3 ตรวจรับพัสดุใน
ระบบ e – GP ไม่สอดคล้องกับเอกสำร
2.4 งบทดลองมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน จำกกำรตรวจสอบ 10 หน่วยงำน มีรำยกำรบัญชี
คลำดเคลื่อน เช่น บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรำยได้รอรับรู้
โดยมีรำยละเอียดประกอบผลกำรตรวจสอบ ดังนี้
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สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
(Criteria)
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค
0410. 3/ ว 48 ล ง วั น ที่ 13
กัน ยายน 2549 เรื่ อง การบั น ทึก
บัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ใช้และเก็บรักษารถราชการของ
กรมประมง พ.ศ. 2545

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

1. ด้านการเงิน
สินทรัพย์และวัสดุ
- ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบส่งของ
ทั้งจ้านวนโดยมิได้ท้าทะเบียบคุมย่อย

- มีการจัดระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินการ
คลังไม่เพียงพอและ
เหมาะสม

การใช้รถราชการ
- จั ด ท้ า บั น ทึ ก การใช้ ร ถส่ ว นกลางไม่
สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น เป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น
ไม่ได้ระบุเวลาเดินทางไป-กลับ รวมเลข
ไมล์ ผู้ใช้ วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป

- มีการจัดระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินการ
คลังไม่เพียงพอและ
เหมาะสม

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- ระบบการควบคุมไม่ - จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับ
เพียงพออาจเกิด
การควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม
ผลเสีย
พร้อมถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
หายกับทางราชการ
เคร่งครัด ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้า
ทะเบียนคุมวัสดุ โดยแยกเป็น
ประเภท และชนิดของวัสดุ และ
กรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้า
ใบเบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิก
ออกจากทะเบียนเพื่อจะได้มียอด
คงเหลือที่ครบถ้วนและถูกต้อง
- ระบบการควบคุมไม่ - บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้
เพียงพออาจเกิด
เป็ น ปั จ จุ บั น พร้ อ มถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้
ผลเสีย
เป็ น ไปตามแนวทางที่ ร ะเบี ย บ
หายกับทางราชการ
ก้าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น บันทึก
ประวัติการซ่อม และพ่นตรากรม
ประมงตามแบบที่ก้าหนด
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
(Criteria)
- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2554 และ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- ไม่ได้มีการสอบทาน
- ท้าให้รายการค่าใช้ - เห็ นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ค่าใช้จ่าย
เอกสารหลักฐานประกอบ จ่ายในรายงานการเงิน ตามระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
การเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ ไม่สมบูรณ์ และ
ตรวจพบอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ฝึกอบรม
สอดคล้องกับเอกสาร ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
1. แนบหนังสือเชิญประชุม สั่งการ
หลักฐาน
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่ครบถ้วน
สม่้าเสมอ
2. ระบุรายละเอียดในแบบ 8708 ส่วน
ที่ 2 ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับเงิน/ผู้
จ่ายเงินไม่ได้ลงนามพร้อมระบุวันที่รับ/
จ่ายเงิน ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พักของแต่ละคนในช่องหมายเหตุ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ - เอกสารประกอบการ - เห็ นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ราชการ
เข้าใจไม่เพียงพอและไม่ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ตามระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อ
1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/กลับใน ทราบแนวทางในการ
และ
ตรวจพบอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ถูกต้องตามระเบียบที่ ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการ ครบถ้วน
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่ ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง
ปฏิบัติงานของแต่ละวันในหลักฐาน
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ สม่้าเสมอ
ประกอบการเบิกจ่าย
อาจเกิดความเสียหาย
3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
แก่ทางราชการได้
ราชการระบุรายละเอียดของงานที่ต้อง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
(Criteria)

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนั ง สื อ กรมประมงด่ ว นมาก
ที่ ก ษ 0503.5/ว 410 ลงวั น ที่ 1
พ.ย. 53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
ในการจ้างเอกชนด้าเนินงานของ
ส่วนราชการ

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
4. ผู้ขออนุมัติ/ผู้รับรองการปฏิบัติงาน/
ผู้ขอเบิกเงิน/ผู้รับเงิน ไม่ได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 บางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น
- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องซื้อ/
จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
ไม่ครบถ้วน
- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/จ้างภายใน
2 ปี งปม.
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้หรือส่ง
มอบพัสดุ
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุไม่
สอดคล้องกับระยะเวลาด้าเนินการ
จัดหา
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอ และไม่
ทราบแนว ทางในการ
ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

1. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อ
ตรวจพบอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง
สม่้าเสมอ
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ต่้ากว่า
เกณฑ์ พร้อมประสานกองคลังเพื่อ
ปรับปรุงรายการและบันทึก
ทะเบียนคุมให้ครบถ้วนเป๋น
ปัจจุบัน
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2. จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างในวันที่หรือ
ระยะเวลาที่ใกล้กันวงเงินรวมตั้งแต่หนึ่ง
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
(Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

แสนบาทขึ้นไป ด้วยวิธีตกลงราคาโดย
ไม่ได้วางแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม
3. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ซึ่งมี
มูลค่าต่อหน่วยเกิน 5,000.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน
การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
1. การจ้างเหมาบุคคลภายนอกได้
ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอนการจัดจ้าง
ไม่เพียงพอและเหมาะสมตามระเบียบ
พัสดุที่ก้าหนด คือ
- ใบส่งมอบงาน และรายงานการตรวจ
รับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
บางฉบั บ ได้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับในแต่ละ
งวดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
- ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3 1. จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อได้รับใบวางบิลในแต่ละเดือน พร้อม

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอ และไม่
ทราบแนว ทางในการ
ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่
ระเบียบพัสดุ และแนวทางที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
1. รายละเอียดของเนื้องานที่จัด
จ้าง ซึ่งสามารถตรวจนับชิ้นงานได้
อย่างชัดเจนพร้อมมีหลักฐานให้
ตรวจนับได้ในแต่ละงวดงาน
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก้าหนดในประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างเคร่งครัด
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/ว 462 ลง 28 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
น้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
สิง่ ที่เป็นอยู่ (Condition)
(Criteria)
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว
462 ลง 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน
- ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ 3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ก้าหนดพร้อมตรวจสอบ GFMIS
รายการให้ ค รบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง 1. เลือกประเภทเอกสารคลาดเคลื่อน
เช่ น การปฏิ บั ติ ง านในระบบ 2. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
GFMIS ควรมีการมอบหมายหรือ คลาดเคลื่อน
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน 3. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในระบบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้าเข้าข้อมูล GFMIS ก่อนการจัดท้าเอกสารใบสั่งซื้อ/
ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลังการ จ้าง (บส.01)
น้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง 4. ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้อนุมัติ ไม่ได้ระบุ
และสอบทานรายงานจากระบบ วันที่ในเอกสารขอเบิก (ขบ.01,02,03)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด และเอกสารขอจ่าย (ขจ.05)
ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 13 5. บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) บาง
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ รายการเข้าระบบ GFMIS ไม่สอดคล้อง
กับวันที่จ่ายเงิน

สาเหตุ (Cause)

- การสอบทานข้อมูลใน
เอกสารหลักฐานและ
รายงานที่เกี่ยวข้องไม่
เพียงพอ

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ

1. ควรจัดระบบควบคุมภายใน
ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ให้เหมาะสม พร้อมมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/
หลัง การน้าเข้าในระบบ GFMIS
ให้สอดคล้องกับหลักฐานความ
เป็นจริงและได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3. เห็นควรให้มีการประสานงาน
กับกองคลังกรมประมง เพื่อ
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ก้ า กั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ใน
ระบบ GFMIS
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ มี
ความสอดคล้ อ ง กั บ ประเภท
เอกสารใบส้าคัญ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด
(Criteria)
- หนั งสื อกรมบั ญชีกลาง ด่ว น ที่
กค 0423.3/ ว 402 ลงวัน ที่ 26
ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บั ญ ชี ข องส่ ว นราชการประจ้ า ปี
งบประมาณ 2558 และ 2559

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของ
หน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน และ
มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์รายตัวเป็นประจ้าทุกเดือน
พบประเด็นคือ
1. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่
ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่าครุภัณฑ์
2. บัญชีรายได้รอรับรู้คลาดเคลื่อนไม่
ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่า
ทะเบียนคุม

- การสอบทานข้ อ มู ล ใน
เอกสารหลั ก ฐ านและ
รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่
รัดกุมและเพียงพอ

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ
ขาดความน่าเชื่อถือ

ปรับปรุงรายการที่คลาดเคลื่อนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
4. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- เห็นควรให้มีการประสานงานกับ
กองคลังกรมประมง เพื่อปรับปรุง
รายการที่คลาดเคลื่ อนให้มี ความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
- พร้ อ มมอบหมายให้ มี ผู้ ติ ดตาม
ข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น
ๆ พ.ศ. 2523
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ.2547
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

1. ด้านการเงิน
การรับเงิน
1. ไม่พบการแสดงรายละเอียด
ว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่
ใดถึงเลขที่ใดและจ้านวนเงิน
รวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลัง
ส้าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 76
2. ไม่พบการลงลายมือชื่อก้ากับ
ของผู้ตรวจสอบตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- งบการเงินมีความ 1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
คลาดเคลื่อน ไม่
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
สามารถน้าข้อมูลมาใช้ ส่งคลังพ.ศ. 2551
ประโยชน์ได้
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
การจ่ายเงิน
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ
2. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้แนบ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่าย
3. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
4. ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ไม่ได้
ระบุวันที่และลายมือชื่อผู้รับ
ของ
5. ใบส้าคัญประการการเบิก
จ่ายเงินไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
ก่อนจัดท้าเอกสารขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS
ลูกหนี้
1. ส่งใบส้าคัญหักล้างเงินยืม
เกินระยะเวลาที่ระเบียบ

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
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การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการ
น้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 60 (3)

2.
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ. ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- ห นั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ ก ค
0410.3/ว 48 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน
2549 เรื่ อง การบั น ทึกบั ญชีวัส ดุ ห รื อ
ครุภัณฑ์
- หลั ก เกณฑ์ แ ละหนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวข้อง

1. ด้านการเงิน
สินทรัพย์และวัสดุ
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
1. จั ด ท้ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ โ ดย
แยกเป็ น รายประเภทแต่ ไ ม่ ไ ด้
แยกเป็นรายชนิด
2. ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่ ง ของทั้ ง จ้ า นวนโดยมิ ไ ด้ ท้ า
ทะเบียบคุมย่อย

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้และ
เก็บรักษารถราชการของกรมประมง
พ.ศ. 2545

การใช้รถราชการ
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วน
กลางไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ระบุเวลาเดิน
ทางไป-กลับ รวมเลขไมล์ ผู้ใช้
วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- ระบบการควบคุมไม่ - จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
เพียงพออาจเกิด
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ผลเสีย
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
หายกับทางราชการ
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพื่อจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
- ระบบการควบคุมไม่ - บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
เพียงพออาจเกิด
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ผลเสีย
แนวทางที่ระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด
หายกับทางราชการ
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด
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- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม
1. แนบหนังสือเชิญประชุม สั่ง
การ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
ไม่ครบถ้วน

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ
สาเหตุ (Cause)

- ท้าให้รายการค่าใช้
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน

- เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 2. ระบุรายละเอียดในแบบ
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่ แ ก้ ไ ข 8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน
ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พักของแต่ละคนในช่อง
หมายเหตุ
3. ไม่ได้แนบใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ 3)/ ใช้
แบบไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบ
ก้าหนด
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ - เอกสารประกอบการ - เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก ความเข้าใจไม่
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
เวลาราชการ
เพียงพอและไม่
และ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
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1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/ ทราบแนวทางในการ ถูกต้องตามระเบียบที่ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กลับในบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ ก้าหนด เป็นผลให้ไม่ อย่างสม่้าเสมอ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
ครบถ้วน
สามารถเบิกจ่ายเงินได้
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและ
อาจเกิดความเสียหาย
สิ้นสุดการปฏิบัติงานของแต่ละ
แก่ทางราชการได้
วันในหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย
3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects)
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
รายละเอียดของงานที่ต้อง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน และไม่ได้แต่ง
ตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน/รับ
รองการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ - เอกสารประกอบการ 1. เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่ และถูกต้องตาม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
- หนั ง สื อ กรมประมงด่ ว นมาก ที่ ก ษ จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 ทราบแนวทางในการ ระเบียบที่ก้าหนด
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ - อาจเป็นผลให้ไม่
อย่างสม่้าเสมอ
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเอกชน ครบถ้วน เช่น
ครบถ้วน
สามารถจ่ายเงินตาม 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ด้าเนินงานของส่วนราชการ
- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
เอกสารและเกิดความ รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
เสียหายกับทาง
ประสานกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการและ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะ
ราชการได้
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม.
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้
ระบุชื่อพร้อมวันที่รับใบสั่งซื้อ/
จ้าง ใบสั่งจ้างบางฉบับติดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ขีดฆ่า
3. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าต่อ

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
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หน่วยเกิน 5,000.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
1. การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน
การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- ใบส่งมอบงาน และรายงาน
การตรวจรับการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอกบางฉบับ
ได้ระบุรายละเอียดของปริมาณ
และเนื้องานที่ตรวจรับในแต่ละ
งวดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28
1. จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
สาเหตุ (Cause)

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตามเอกสาร
และเกิดความเสียหาย
กับทางราชการได้
ผลกระทบ (Effects)

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
1. รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง
สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด
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- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS
ก้ า หนดพร้ อ มตรวจสอบรายการให้
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง เ ช่ น ก า ร
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ควรมีการ
มอบหมายหรื อ แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง
การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง
และสอบทานรายงานจากระบบ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)
- หนังสือกรมบั ญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค 0409.3/ว 483 ลงวั น ที่ 13
ธั น วาคม 2553 เรื่ อ ง แนวทางการ
ก้ า กั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ
GFMIS
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้อง กับประเภทเอกสาร
ใบส้าคัญ

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
1. การควบคุมภายใน
- ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
การจ่ายเงิน (P2)
- ไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
มีผู้ปฏิบัติงานแทน
2. เลือกประเภทเอกสาร
คลาดเคลื่อน
3. เลือกแหล่งของเงิน
คลาดเคลื่อน
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
4. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน
5. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)
6. ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้อนุมัติ ไม่ได้
ระบุวันที่ในเอกสารขอเบิก (ขบ.
01,02,03) และเอกสารขอจ่าย
(ขจ.05)
7. บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.
05) บางรายการเข้าระบบ

- การสอบทาน
ข้อมูลในเอกสาร
หลักฐานและ
รายงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เพียงพอ

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
3. เห็นควรให้มีการประสานงานกับกอง
คลังกรมประมง เพื่อปรับปรุงรายการที่
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน
4. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
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GFMIS ไม่สอดคล้องกับวันที่
จ่ายเงิน
8. ไม่ได้พิมพ์เอกสารบันทึก
รายการจ่ายช้าระเงิน (ขจ.05)
Sap Log เพื่อดูสถานะการ
น้าส่งข้อมูล (SAP R/3)
9. ไม่ได้พิมพ์หลักฐานการโอน
เงินของกรมบัญชีกลางจาก
ระบบ GFMIS ประกอบการ
เบิกจ่ายระหว่างรอใบเสร็จ
รับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

10. วันที่บันทึกการจัดเก็บเงิน
เข้าระบบ GFMIS ไม่สอดคล้อง
กับเอกสารหลักฐานการรับเงิน
11. รายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจากระบบ GFMIS
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามรายงาน
และทะเบียนคุมของหน่วยงาน
- หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว น ที่ กค
0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 4. ด้านการประเมินผลการ
2557 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ

- การสอบทานข้อมูล - รายการทางการเงิน - เห็นควรให้มีการประสานงานกับกองคลัง
ในเอกสารหลั ก ฐาน ของหน่วยงานในระบบ กรมประมง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายการที่
แ ล ะ ร า ย ง า น ที่ GFMIS มี ค วามคลาด คลาดเคลื่ อนให้ มีความถูกต้อง ครบถ้ว น
เป็นปัจจุบัน
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ปฏิบั ติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร เกี่ ย วข้ อ งไม่ รั ด กุ ม เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ - พร้ อ มมอบหมายให้ มี ผู้ ติ ด ตามข้ อ มู ล
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ของหน่วยงานมีความถูกต้อง
และเพียงพอ
ขาดความน่าเชื่อถือ
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และมีการประมวลผล
และเหมาะสม
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว
เป็นประจ้าทุกเดือน พบ
ประเด็น
1. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่า
ครุภัณฑ์
2. บัญชีรายได้รอรับรู้
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ มี
มูลค่าสูงกว่าทะเบียนคุม
สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 3. กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น
ๆ พ.ศ. 2523

1. ด้านการเงิน
การรับเงิน
- ไม่พบการลงลายมือชื่อก้ากับ
ของผู้ตรวจสอบตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- งบการเงินมีความ 1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
คลาดเคลื่อน ไม่
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
สามารถน้าข้อมูลมาใช้ ส่งคลังพ.ศ. 2551
ประโยชน์ได้
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

33
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

การจ่ายเงิน
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ
2. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้แนบ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่าย
3. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ. ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- ห นั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ ก ค
0410.3/ว 48 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน
2549 เรื่ อง การบั น ทึกบั ญชีวัส ดุ ห รื อ
ครุภัณฑ์

สินทรัพย์และวัสดุ
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
1. จั ด ท้ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ไ ม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
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- หลั ก เกณฑ์ แ ละหนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวข้อง

2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพื่อจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้และ
เก็บรักษารถราชการของกรมประมง
พ.ศ. 2545
- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555

การใช้รถราชการ
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วน
กลางไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ระบุเวลาเดิน
ทางไป-กลับ รวมเลขไมล์ ผู้ใช้
วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม
- ระบุรายละเอียดในแบบ
8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ

- ท้าให้รายการค่าใช้
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน

- เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พักของแต่ละคนในช่อง
หมายเหตุ
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ - เอกสารประกอบการ - เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก ความเข้าใจไม่
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
เวลาราชการ
เพียงพอและไม่
และ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
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- หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ ง าน ทราบแนวทางในการ ถูกต้องตามระเบียบที่ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นอกเวลาราชการระบุราย
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ ก้าหนด เป็นผลให้ไม่ อย่างสม่้าเสมอ
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่ ครบถ้วน
สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ
อาจเกิดความเสียหาย
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
แก่ทางราชการได้
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนั ง สื อ กรมประมงด่ ว นมาก ที่ ก ษ
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้ างเอกชน
ด้าเนินงานของส่วนราชการ

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27
บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น
- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะ
ซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

1. เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม.
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้
ระบุชื่อพร้อมวันที่รับใบสั่งซื้อ/
จ้าง ใบสั่งจ้างบางฉบับติดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ขีดฆ่า
3. จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างในวันที่
หรือระยะเวลาที่ใกล้กันวงเงิน
รวมตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ด้วยวิธีตกลงราคาโดยไม่ได้
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
วางแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม
4. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

37
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าต่อ
หน่วยเกิน 5,000.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
- การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน
การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS 3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
GFMIS
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
มอบหมายหรื อ แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วาม 1. การควบคุมภายใน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า - ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง การจ่ายเงิน (P2)

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง
สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ
สาเหตุ (Cause)

- รายการทางการเงิน 1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ของหน่วยงานในระบบ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
GFMIS มีความคลาด พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
ผลกระทบ (Effects)
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้ 2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
ขาดความน่าเชื่อถือ
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
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การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง
และสอบทานรายงานจากระบบ
- หนังสือกรมบั ญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค 0409.3/ว 483 ลงวั น ที่ 13
ธั น วาคม 2553 เรื่ อ ง แนวทางการ
ก้ า กั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ
GFMIS
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ เ ภ ท เ อ ก ส า ร
ใบส้าคัญ

2. เลือกประเภทเอกสาร
คลาดเคลื่อน
3. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน
4. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)
5. ไม่ได้พิมพ์หลักฐานการโอน
เงินของกรมบัญชีกลางจาก
ระบบ GFMIS ประกอบการ
เบิกจ่ายระหว่างรอใบเสร็จ
รับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้

- หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว น ที่ กค
0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2557 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานด้านบัญชีของส่ วนราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 และ 2559

4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ของหน่วยงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

เป็นประจ้าทุกเดือน พบ
ประเด็น คือ บัญชีครุภัณฑ์ไม่

ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3. เห็นควรให้มีการประสานงานกับกอง
คลังกรมประมง เพื่อปรับปรุงรายการที่
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน
4. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลั ก ฐาน
แ ล ะ ร า ย ง า น ที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ รั ด กุ ม
และเพียงพอ
สาเหตุ (Cause)

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ
ขาดความน่าเชื่อถือ

- เห็นควรให้มีการประสานงานกับกองคลัง
กรมประมง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายการที่
คลาดเคลื่ อนให้ มีความถูกต้อง ครบถ้ว น
เป็นปัจจุบัน
- พร้อมมอบหมายให้มีผู้ติดตามข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
ผลกระทบ (Effects)
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
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ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่าทะเบียน
คุม
สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 4. กองตรวจการประมง
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น
ๆ พ.ศ. 2523
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

1. ด้านการเงิน
การจ่ายเงิน
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ
2. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้
ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว"ลง
ลายมือชื่อพร้อมวันที่ใน
หลักฐานการจ่ายเงินตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและการ
น้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ
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- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- งบการเงินมีความ 1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
คลาดเคลื่อน ไม่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
สามารถน้าข้อมูลมาใช้ พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ประโยชน์ได้
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
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- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3
/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549
เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์และวัสดุ
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
1. จั ด ท้ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ โ ดย
แยกเป็ น รายประเภทแต่ ไ ม่ ไ ด้
แยกเป็นรายชนิด
2. ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่ ง ของทั้ ง จ้ า นวนโดยมิ ไ ด้ ท้ า
ทะเบียบคุมย่อย

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพื่อจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้และ
เก็บรักษารถราชการของกรมประมง
พ.ศ. 2545
- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555

การใช้รถราชการ
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วน
กลางไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ระบุเวลาเดิน
ทางไป-กลับ รวมเลขไมล์ ผู้ใช้
วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
– กรณีมีความจ้าเป็นต้องจัด
จ้างปะยางรถยนต์ราชการ
ระหว่างเดินทางไปราชการ
ไม่ได้

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ

- ท้าให้รายการค่าใช้
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน

- เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
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(Recommendation)
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้าง
เอกชนด้าเนินงานของส่วนราชการ

ด้าเนินการขออนุมัติตาม
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 วรรค 2
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27
บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น
- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะ
ซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน
- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม.
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด เป็น
ผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตามเอกสาร
และเกิดความเสียหาย
กับทางราชการ

1. เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
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(Recommendation)
2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้
ระบุชื่อพร้อมวันที่รับใบสั่งซื้อ/
จ้าง ใบสั่งจ้างบางฉบับติดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ขีดฆ่า
3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง และจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยเบิกจ่ายจากงบ
ด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ ซึ่งที่ถูกต้องเบิกจ่ายจาก
งบลงทุน
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
- การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน
การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง
สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ
มอบหมายหรื อ แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง
การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง
และสอบทานรายงานจากระบบ

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ
3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
1. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน
2. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)
3. บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.
05) บางรายการเข้าระบบ

สาเหตุ (Cause)

เสียหายกับทาง
ราชการ
ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
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- หนังสือกรมบั ญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ GFMIS ไม่สอดคล้องกับวันที่
กค 0409.3/ว 483 ลงวั น ที่ 13 จ่ายเงิน
ธั น วาคม 2553 เรื่ อ ง แนวทางการ
ก้ า กั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ
GFMIS
สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 5. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าจืด
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น
ๆ พ.ศ. 2523
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ. ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- ห นั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ ก ค
0410.3/ว 48 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน

1. ด้านการเงิน
การจ่ายเงิน
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ
2. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้แนบ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่าย
3. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

สินทรัพย์และวัสดุ
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
- ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่ ง ของทั้ ง จ้ า นวนโดยมิ ไ ด้ ท้ า
ทะเบียบคุมย่อย

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

3. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- งบการเงินมีความ 1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
คลาดเคลื่อน ไม่
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
สามารถน้าข้อมูลมาใช้ ส่งคลังพ.ศ. 2551
ประโยชน์ได้
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ
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2549 เรื่ อง การบั น ทึกบั ญชีวัส ดุ ห รื อ
ครุภัณฑ์

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้และ
เก็บรักษารถราชการของกรมประมง
พ.ศ. 2545
- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555

การใช้รถราชการ
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วน
กลางไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ระบุเวลาเดิน
ทางไป-กลับ รวมเลขไมล์ ผู้ใช้
วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม
1. แนบหนังสือเชิญประชุม สั่ง
การ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
ไม่ครบถ้วน
2. ระบุรายละเอียดในแบบ
8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม
- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ

และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพื่อจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
ผลกระทบ (Effects)
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- ระบบการควบคุมไม่ - บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
เพียงพออาจเกิด
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ผลเสีย
แนวทางที่ระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด
หายกับทางราชการ
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด
- ท้าให้รายการค่าใช้
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน

- เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
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- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน เวลาราชการ
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
- หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ ง าน
นอกเวลาราชการระบุราย
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียง
พอและไม่ทราบแนว
ทางในการปฏิบัติที่
ถูกต้องและครบถ้วน

สาเหตุ (Cause)

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้
ผลกระทบ (Effects)

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัดและก้าหนดให้มีการตรวจ
สอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

1. เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนั ง สื อ กรมประมงด่ ว นมาก ที่ ก ษ
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้ างเอกชน
ด้าเนินงานของส่วนราชการ

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27
บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น
- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะ
ซื้อ/จ้างไม่ครบถ้วน

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
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หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม.
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้
ระบุชื่อพร้อมวันที่รับใบสั่งซื้อ/
จ้าง ใบสั่งจ้างบางฉบับติดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ขีดฆ่า
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
- การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

- เอกสารประกอบการ - เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ขัน้ ตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ
และถูกต้องตาม
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
ระเบียบที่ก้าหนด
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การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่ ครบถ้วน
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS 3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
GFMIS
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ 1. การควบคุมภายใน
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ
- ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
มอบหมายหรื อ แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วาม การจ่ายเงิน (P2)
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง

- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้

รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง
สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
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การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง
และสอบทานรายงานจากระบบ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
ก้ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้อง กับประเภทเอกสาร
ใบส้าคัญ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

- มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่
เป็นปัจจุบัน
- ไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
มีผู้ปฏิบัติงานแทน
2. เลือกแหล่งของเงิน
คลาดเคลื่อน
3. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน
4. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3. เห็นควรให้มีการประสานงานกับกอง
คลังกรมประมง เพื่อปรับปรุงรายการที่
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน
4. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)

5. ไม่ได้พิมพ์หลักฐานการโอน
เงินของกรมบัญชีกลางจาก
ระบบ GFMIS ประกอบการ
เบิกจ่ายระหว่างรอใบเสร็จ
รับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้

สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 6. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
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- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

(Recommendation)
- งบการเงินมีความ 1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
คลาดเคลื่อน ไม่
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
สามารถน้าข้อมูลมาใช้ ส่งคลังพ.ศ. 2551
ประโยชน์ได้
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ

1. ด้านการเงิน
การจ่ายเงิน
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ. ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- ห นั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ ก ค
0410.3/ว 48 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน
2549 เรื่ อง การบั น ทึกบั ญชีวัส ดุ ห รื อ
ครุภัณฑ์
- หลั ก เกณฑ์ แ ละหนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์และวัสดุ
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
1. จั ด ท้ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ไ ม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพื่อจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
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- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้และ
เก็บรักษารถราชการของกรมประมง
พ.ศ. 2545
- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2555

การใช้รถราชการ
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วน
กลางไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ระบุเวลาเดิน
ทางไป-กลับ รวมเลขไมล์ ผู้ใช้
วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม
- แนบหนังสือเชิญประชุม สั่ง
การ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
ไม่ครบถ้วน

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย
หายกับทางราชการ

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ

- ท้าให้รายการค่าใช้
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน

- เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ

หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก - เจ้าหน้าที่มีความรู้ - เอกสารประกอบการ - เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
เบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน เวลาราชการ
ความเข้าใจไม่
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/ เพียงพอและไม่
และ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
กลับในบัญชีลงเวลาการ
ทราบแนวทางในการ ถูกต้องตามระเบียบที่ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ ก้าหนด เป็นผลให้ไม่ อย่างสม่้าเสมอ
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและ
ครบถ้วน
สามารถเบิกจ่ายเงินได้
สิ้นสุดการปฏิบัติงานของแต่ละ
อาจเกิดความเสียหาย
วันในหลักฐานประกอบการ
แก่ทางราชการได้
เบิกจ่าย
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3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุราย
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่
ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
4. ไม่พบรายงานผลการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการบางฉบับ
- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายก
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การจัดซื้อจัดจ้าง
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ
- หนั ง สื อ กรมประมงด่ ว นมาก ที่ ก ษ จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)
สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้ างเอกชน - ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
ด้าเนินงานของส่วนราชการ
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ
2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
สาเหตุ (Cause)

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตาม
ผลกระทบ (Effects)
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการ

1. เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บก้ า หนดในประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และก้ า หนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
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ระบุชื่อพร้อมวันที่รับใบสั่งซื้อ/
จ้าง ใบสั่งจ้างบางฉบับติดอากร
แสตมป์ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ขีดฆ่า
3. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๑ ปี ซึ่งมีมูลค่าต่อ
หน่วยเกิน ๕,๐๐๐.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
- การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน
การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
หลักเกณฑ์/ข้อกาหนด (Criteria)

สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียง
พอ และไม่ทราบ
แนว
ทางการปฏิบัติที่ถูก
ต้อง และครบถ้วน

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้

สาเหตุ (Cause)

ผลกระทบ (Effects)

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น
รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง

ข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
ไม่สามารถจ่ายเงินตาม สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
เอกสารและเกิด ความ พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
เ สี ย ห า ย กั บ ท า ง งวดงาน
ราชการ
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- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ควรมีการ
มอบ หมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- หนังสือกรมบั ญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค 0409.3/ว 483 ลงวั น ที่ 13
ธั น วาคม 2553 เรื่ อ ง แนวทางการ
ก้ า กั บ ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ
GFMIS

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ
3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
1. เลือกแหล่งของเงินและเลือก
ประเภทเอกสารคลาดเคลื่อน
2. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน
3. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01)

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ
GFMIS มี ค วามคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

53
3. สรุปเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยใน
หรือหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบรำยกำรบัญชี ของส่วนรำชกำร ซึ่งในตัวอย่ำงอำจมีข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์และครบถ้วนทั้งหมด จึงเห็นควรให้ผู้ตรวจสอบได้พิจำรณำและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับภำรกิจ
และสภำพแวดล้อมขององค์กร สำหรับกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS
ทั้งนี้ จำกผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวิเครำะห์ผลกำรตรวจสอบ
กำรปฏิ บั ติ งำนในระบบ GFMIS ของกลุ่ ม ตรวจสอบภำยใน สำมำรถก ำหนดเป็ น แนวทำง เพื่ อ ใช้ ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS : Government Fiscal Management Information System ใน
ภำพรวมของกรมประมงได้ ดังนี้
1. การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
หน่วยงำนผู้เบิกต้องมีกำรควบคุมกำรเข้ำปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงเหมำะสม และรัดกุม
เนื่องจำกหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิกำรใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้งำน (user
name) และรหัสผ่ำน (password)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
2.1 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้ำที่
อย่ำงชัดเจน และเหมำะสม
2.2 มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ห รือแนวทำงกำรควบคุมกำรใช้บัตร Smart Card กำรส่ ง
ข้อมู ล ผ่ ำน Excel loader , Token Key หรือ Web Online เพื่อป้ องกันมิให้ ผู้ ที่ ไม่มี ห น้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำไป
ปฏิบัติงำน ในระบบ GFMIS
3. ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM)
กำรควบคุ ม กำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ ที่ ห น่ ว ยงำนได้ รั บ กำรจั ด สรรให้ ถู ก ต้ อ ง ตรงตำมแผน
งบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร งบรำยจ่ำย และทรำบงบประมำณคงเหลือของหน่วยงำน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบ
กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณ ดังนี้
3.1 บันทึกควบคุมเงินงบประมำณที่ได้รับในทะเบียนคุมเงินงบประมำณรำยจ่ำยอย่ำง
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยควบคุมแยกตำมแผนงบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร และงบรำยจ่ำย
3.2 มี ก ำรตรวจสอบยื น ยั น ยอดงบประมำณคงเหลื อ ตำมทะเบี ย นคุ ม งบประมำณ
เปรียบเทียบกับรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS หำกยอดคงเหลือไม่ตรงกันให้ตรวจสอบ
ว่ำเกิดจำกสำเหตุใด อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.3 กรณีที่รำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS มียอดคลำดเคลื่อนไม่
ตรงกับทะเบียนคุมงบประมำณให้ตรวจสอบรำยกำรที่มีควำมผิดปกติ ได้แก่ มีกำรเบิกเงินในรำยกำรที่ไม่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณหรือมีกำรบันทึกแหล่งของเงินไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมำณ แต่
บันทึกรหัสงบประมำณของเงินในงบประมำณ (16 หลัก) หำกเกิดกรณีเช่น นี้จะทำ ให้งบประมำณถูกตัดไปทั้ง
เงินในงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
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รูปภาพที่ 8 กำรตรวจสอบรำยงำนสถำนะเบิกจ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน

กำรตรวจสอบรำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
1. ทำกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้รหัสงบประมำณถูกต้องหรือไม่
2. ทำกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้หมวดรำยจ่ำยถูกต้องหรือไม่
3. จำนวนเงินในช่องใบสั่งซื้อ/สัญญำ ถูกต้องหรือไม่ (มีจำนวนเงินเกินควำมเป็นจริงเนื่องจำกมี
กำรบันทึกใบสั่งซื้อ/สัญญำซ้ำ)
4. จำนวนเงินในช่องเบิกจ่ำยสะสมถูกต้องหรือไม่
5. เกิดจำกกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้รหัสงบประมำณเป็นเงินในงบประมำณ แต่บันทึกรหัส
แหล่งของเงินเป็นเงินนอกงบประมำณ ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน สังเกตได้จำกรหัสแหล่งของเงิน ตัวอย่ำง รหัสแหล่ง
ของเงิน 5326000 ในหลักที่ 3 แสดงถึงประเภทของเงิน ซึ่งกรณีเป็นเงินในงบประมำณ จะต้องเป็นเลข 1 ซึ่ง
ตำมตัวอย่ำงเป็นเลข 2 แสดงว่ำเป็นเงินนอกงบประมำณฝำกคลัง หำกเกิดกรณีเช่นนี้จะทำให้งบประมำณถูกตัด
ไปทั้งเงินในงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
วิธีกำรบันทึกรำยกำรเพื่อปรับปรุงรำยกำร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ย่อย ๆ คือ
1. สำหรับเอกสำรกำรขอเบิกที่ยังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงิน โดยกรมบัญชีกลำง หรือสำนักงำนคลัง
จังหวัด ทำกำรปรับปรุงแก้ไขโดย กลับรำยกำรเอกสำรขอเบิกโดยใช้คำสั่งงำน ZFB08
2. สำหรับ เอกสำรกำรขอเบิกที่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงิน โดยกรมบัญ ชีกลำง หรือสำนักงำนคลั ง
จังหวัด ให้ดำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยกำรปรับปรุงหมวดรำยจ่ำยโดยใช้คำสั่งงำน ZGL_J7
- รำยกำรขอเบิกโดยใช้หมวดรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลังประเภทหนึ่งแต่ทำกำร
บันทึกรำยกำรขอเบิกเป็นเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลังอีกประเภทหนึ่ง
ปรับปรุงโดย ใช้วิธีโอนขำยบิล
- รำยกำรขอเบิกเงินโดยใช้หมวดรำยจ่ำยเงินในงบประมำณประเภทหนึ่ง แต่ทำกำรบันทึก
รำยกำรขอเบิกเป็นเงินในงบประมำณอีกประเภทหนึ่ง
ปรับปรุงโดย ให้ดำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยใช้คำสั่งงำน ZGL_J7 เพื่อ
ปรับปรุงหมวดรำยจ่ำย

55
- รำยกำรขอเบิกโดยใช้แหล่งของเงิน และรหัสงบประมำณ ไม่สัมพันธ์กัน เช่น ระบุแหล่ง
ของเงินเป็นเงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และรหัสงบประมำณเป็นเงินในงบประมำณ
ปรับปรุงโดย ให้ดำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยใช้คำสั่งงำน ZGL_J7 โดยให้
ตรวจสอบรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง ทั้งก่อนและหลัง
กำรปรับปรุงเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินงบประมำณและเงินฝำกคลัง กรณีที่ปรับปรุงรำยงำนจำกคำ
สั่งงำน ZGL_J7 และมีผลให้เงินฝำกคลังถูกปรับลดยอดให้ปรับเพิ่มเงินฝำกคลังโดยใช้คำสั่งงำน ZGL_JK2
3. กำรปรับปรุงรำยกำรที่ใช้คำสั่งงำน ZGL_J7 ให้ตรวจสอบรำยงำนสถำนะงบประมำณทุกครั้ง
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณคงเหลือของหน่วยงำน
4. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งแต่ 5,000 บำท ขึ้นไปต้องจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS ซึง่
ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบก่อนทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง (PO) ซึ่งสำมำรถตรวจสอบในระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงได้ ดังนี้
1. มีกำรบันทึกควบคุมเงินงบประมำณที่ได้รับในทะเบียนคุมเงินงบประมำณรำยจ่ำยครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยควบคุมแยกตำมแผนงบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร และงบรำยจ่ำย
2. ตรวจสอบ PO คงค้ำงในระบบจำกรำยงำนกำรติดตำมสถำนะสั่งซื้อสั่งจ้ำงกับทะเบียนคุม
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ว่ำตรงกันหรือไม่ กรณีมีรำยกำรที่แตกต่ำงให้ตรวจสอบหำสำเหตุของข้อคลำดเคลื่อนและ
แก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับกรณีรำยกำรถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ตรวจสอบว่ำมี PO ที่คงค้ำงในระบบต้องเป็นรำยกำร
ที่ยังไม่มีกำรตรวจรับตำมระเบียบพัสดุ กรณีที่มีกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้วให้ดำ เนินกำรเบิกจ่ำยโดยเร็ว
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
กรณีมีกำรบันทึก PO ซ้ำ หรือไม่ถูกต้องให้ทำกำรยกเลิก PO ดังกล่ำว โดยใช้คำสั่งงำน ME22N
หรือกรณี Web Online บันทึกในหน้ำจอรำยกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง เลือกประเภทเอกสำรแล้วทำกำรยกเลิกรำยกำร
5. ระบบเบิกจ่าย (Accounting Payable : AP)
เป็นระบบงำนเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลกำรขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง/สำนักงำนคลังจังหวัด
ทั้งที่เป็นเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ โดยกำรขอเบิกเงินจำกคลัง ส่วนรำชกำรสำมำรถขอรับเงินได้
2 วิธี คือ ให้กรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิท ธิโดยตรง หรือโอนเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำรเพื่อจ่ำยต่อให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยกำรปฏิบัติงำนในระบบเบิกจ่ำยเงิน
จะเชื่อมโยงกับ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและระบบงบประมำณ ซึ่งทำให้ สำมำรถตรวจสอบยอดเงินงบประมำณ
คงเหลือได้ทันที
กำรตรวจสอบในระบบเบิกจ่ำย
1. กำรควบคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิก
1.1 มีกำรบันทึกควบคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิกในทะเบียนคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิก
1.2 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุม
เงินงบประมำณเพื่อตรวจสอบว่ำมีเงินงบประมำณเพียงพอสำหรับเบิกจ่ำย ก่อนนำหลักฐำนขอเบิกเสนอผู้มีอำ
นำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย
1.3 มีกำรทำขอเบิกโดยเร็ว ไม่ล่ำช้ำโดยสุ่มตรวจสอบระยะเวลำที่ใช้ในกำรทำขอเบิก
2. กำรควบคุมกำรขอเบิกเงินจำกคลัง
2.1 รำยกำรขอเบิกทุกรำยกำรมีกำรบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมเลขที่เอกสำรขอเบิก
เพื่อควบคุมมิให้มีกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกซ้ำ
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2.2 มีก ำรพิ ม พ์ ร ำยงำนกำรขอเบิ ก เงิน คงคลั งและสอบทำนรำยละเอี ยดในรำยงำนฯ
เปรียบเทียบกับเอกสำรหลักฐำนขอเบิก
2.3 มีกำรเสนอรำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลังให้ผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติในรำยงำนฯ ก่อน
ทำกำรอนุมัติเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS
2.4 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS กระทำโดยผู้มีอำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
2.5 ทุกสิ้นเดือนให้ตรวจสอบรำยงำนสรุปกำรขอเบิกเงินของหน่วยงำนกับเอกสำร
หลักฐำนขอเบิก
3. กำรรับ-จ่ำยเงิน
3.1 กรณีกรมบัญชีกลำง โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิโดยตรง
3.1.1 ตรวจสอบรำยกำรขอเบิกว่ำ มีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ ครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงตำมหลั กฐำนขอเบิก โดยตรวจสอบรำยงำนแสดงกำรจ่ำยเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิ กับเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยของหน่วยงำน
3.1.2 มีกำรจัดเก็บรำยงำนแสดงกำรจ่ำยเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิแนบประกอบกับ
หลักฐำนขอเบิกตำมลำดับกำรจ่ำยในแต่ละวัน
3.2 กรณีกรมบัญชีกลำง/สำนักงำนคลังจังหวัด โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของส่วน
รำชกำรเพื่อจ่ำยต่อให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ
3.2.1 มีกำรจ่ำยเงินตรงตัวเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ และจำนวนเงินที่จ่ำยถูกต้อง
3.2.2 ต้องไม่มีกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ ก่อนได้รับกำรโอนเงิน โดยตรวจสอบ
วันที่ที่รับเงินจำกรำยงำนแสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำย
3.2.3 มีกำรควบคุมกำรรับ-จ่ำยเงิน โดยจัดทำทะเบียนขอเบิก และบันทึกรำยกำร
จ่ำยเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดขอเบิกค้ำงจ่ำยได้
3.2.4 ตรวจสอบรำยงำนกำรขอเบิกเงินที่ได้รับแต่ยังไม่ได้จ่ำยเงินให้ผู้ขำย ณ วัน
สิ้ น เดื อ นกั บ ทะเบี ย นคุ ม กำรรั บ – จ่ ำ ยเงิ น ตำมข้ อ 3.2.3 กรณี มี ข้ อ คลำดเคลื่ อ นให้ ห ำสำเหตุ ข องข้ อ
คลำดเคลื่อนดังกล่ำว
3.2.5 ตรวจสอบรำยงำนติดตำมสถำนกำรณ์อนุมัติขอเบิก เพื่อตรวจสอบรำยกำร
ขอเบิกที่ค้ำงนำนทุกสิ้นเดือน และหำสำเหตุพร้อมทั้งดำเนินกำรแก้ไข
* หมำยเหตุ กรณีไม่มีเครื่อง Terminal ให้ประสำนขอรำยงำนจำกต้นสังกัด หรือ สำนักงำนคลังจังหวัด
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
กรณีพบข้อผิดพลำดต้องทำกำรยกเลิกรำยกำรขอเบิกในระบบเบิกจ่ำย ให้ดำเนินกำร ดังนี้
เบิกจ่ำยผ่ำนเครื่อง Terminal
1. กรณีจ่ำยเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิโดยตรง
1.1 ขอเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ
- กรณีที่ยังไม่ได้อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำร
ขอเบิกขั้นที่ 2 (P2) ยกเลิกรำยกำรโดยใช้คำสั่งงำน MR8M
- กรณีที่อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 2 (P2)
แล้วแต่กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินต้องประสำนกรมบัญชีกลำงดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว
1.2 ขอเบิกเพื่อจ่ำยบุคคลภำยนอก ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ
- กรณีที่ยังไม่ได้อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 2
(P2) ยกเลิกรำยกำรโดยใช้คำสั่งงำน ZFB08
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- กรณีที่อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 2
(P2) แล้ว แต่กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินต้องประสำนกรมบัญชีกลำงดำเนินกำรยกเลิกรำยกำร
2. กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร
- กรณีที่ยังไม่ได้อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 2(P2)
ยกเลิกรำยกำรโดยใช้คำสั่งงำน ZFB08
- กรณีที่อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 2(P2) แล้วแต่
กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติรำยกำรต้องประสำนกรมบัญชีกลำงดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว
- กรณีเบิกจ่ำยผ่ำน Excel Loader ให้แจ้งขอยกเลิกรำยกำรขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลำง
หรือสำนักงำนคลังจังหวัด
3. กรณีพบข้อผิดพลำด เช่น กำรบันทึกหมวดรำยจ่ำยหรือรหัสงบประมำณไม่ถูกต้อง หลังจำก
ได้รับอนุมัติกำรจ่ำยเงินโดยกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนคลังจังหวัดและประมวลผลกำรจ่ำยเงินแล้ว ให้ทำกำร
ปรับปรุงแก้ไขที่เครื่อง Terminal โดยใช้คำสั่งงำน ZGL_J7
6. ระบบรับและนาส่ง
ภำพรวมกำรปฏิบัติงำนในระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS กำรปฏิบัติงำนในระบบ
รับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS มีขั้นตอนหลักในกำรปฏิบัติงำน 4 ขั้นตอน คือ
1. กำรรับเงิน และบันทึกข้อมูลกำรรับเงินเข้ำสู่ระบบ GFMIS เมื่อหน่วยงำนจัดเก็บเงินรำยได้
และออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรรับเงินแล้ว หน่วยงำนต้องบันทึกข้อมูลกำรรับเงินเข้ำสู่
ระบบ GFMIS ซึ่งบันทึกข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยให้บันทึกรำยกำรเข้ำระบบในวันที่มีกำรรับเงิน
2. กำรนำเงินส่งคลัง เมื่อหน่วยงำนจัดทำใบนำฝำก (Pay in slip) โดยระบุประเภทเงินที่ต้องกำร
นำส่งในใบนำฝำกที่เป็นของศูนย์ต้นทุนของตนเอง และนำใบนำฝำกพร้อมตัวเงินส่งคลังที่ธนำคำรกรุงไทยจำกัด
(มหำชน) ธนำคำรจะบั น ทึกข้อมูลรำยกำรนำส่งเงิน (ประเภทเอกสำรCJ) ให้ กับหน่วยงำนผู้นำส่งเงิน และ
ธนำคำรกรุงไทยฯ จะออกใบรับเงิน (Deposit Receipt) ซึ่งเป็นหลักฐำนกำรนำส่งเงินให้กับหน่วยงำน
3. กำรบันทึกข้อมูลกำรนำเงินส่งคลัง เมื่อหน่วยงำนนำส่งเงินที่ธนำคำรกรุงไทยฯ เรียบร้อยแล้ว
ต้องบันทึกข้อมูลกำรนำส่งเงินดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ GFMIS โดยระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน วันที่นำฝำก หรือ
วัน ที่คิดมูล ค่ำเงิน ที่ น ำส่ ง และรหั ส อ้ำงอิงธนำคำร 16 หลั ก ให้ ตรงกับรำยละเอียดในใบรับเงินที่ ได้รับ จำก
ธนำคำรฯ ภำยในวันเดียวกันกับกำรนำเงินส่งที่ธนำคำรฯ หรืออย่ำงช้ำไม่เกินวันทำกำรถัดไป
4. กำรกระทบยอดบัญชีพักเงินนำส่ง เมื่อหน่วยงำนนำส่งเงินที่ธนำคำรกรุงไทยฯ และบันทึก
ข้อมูลกำรนำส่งเงินในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับข้อมูลในใบรับเงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับจำกธนำคำร
แล้ว ระบบจะกระทบยอดหักล้ำงบัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112) ให้โดยอัตโนมัติทุกวัน ถ้ำหน่วยงำนบันทึก
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะเกิดรำยกำรคงค้ำงในระบบ ซึ่งหน่วยงำนต้องตรวจสอบหำสำเหตุข้อคลำดเคลื่อนต่อไป
กำรตรวจสอบในระบบรับ และน ำส่ ง ในระบบรับ -น ำส่ งเงิน มีจุด เสี่ ยงที่ต้ องตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. กำรควบคุมกำรรับเงิน
1.1 กำรรับเงินแต่ละประเภทมีหลักฐำนกำรรับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ตำมที่ระเบียบ
กำหนด เช่น ใบเสร็จรับเงิน
1.2 กำรบันทึกรำยกำรรับเงินในระบบ GFMIS มีกำรพิมพ์รำยงำนกำรรับรำยได้และนำส่ง
เงินคงคลัง และสอบทำนรำยละเอียดในรำยงำนฯ เปรียบเทียบกับหลักฐำนกำรรับเงินว่ำถูกต้อง ตรงกัน
1.3 ตรวจสอบว่ำ มีกำรจัดทำทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงินแต่ละประเภทและมีกำร
บันทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนดังกล่ำว ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตำม หลักฐำนและเป็นปัจจุบัน
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2. กำรควบคุมกำรนำส่งเงิน
2.1 กำรนำส่งเงินแต่ละประเภทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจก่อนนำเงินฝำกเข้ำ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำง/สำนักงำนคลังจังหวัด ที่ธนำคำรกรุงไทย และต้องมีหลักฐำนกำรนำ
ส่งเงินครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ สำเนำใบนำฝำกเงิน (Pay in slip) ที่มีเลข Bar code และ
ใบรับเงินของธนำคำร (Deposit receipt)
2.2 กำรบันทึกรำยกำรนำส่งเงินในระบบ GFMIS มีกำรพิมพ์รำยงำนกำรรับรำยได้และ
นำส่งเงินคงคลัง และสอบทำนรำยละเอียดใน รำยงำนฯ เปรียบเทียบกับหลักฐำนกำรนำส่งว่ำ ถูกต้อง ตรงกัน
2.3 ผู้มีอำนำจได้ลงนำมอนุมัตินำส่งในรำยงำนกำรรับรำยได้และนำส่งเงินคงคลัง ก่อนทำ
กำรอนุมัตินำเงินส่งคลัง ในระบบ GFMIS Terminal หรือใน Web Online
2.4 ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรนำส่งในทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงินถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมหลักฐำนและเป็นปัจจุบัน
2.5 กำรนำส่ง/นำฝำกเงินแต่ละประเภท เป็นไปตำมระยะเวลำที่ระเบียบกำหนด
2.6 กำรตรวจสอบสถำนะกำรนำส่งเงินจำกรำยงำนแสดงสถำนะเอกสำรกำรนำส่งเงิน
ของส่วนรำชกำร หลังกำรนำส่งเงิน เพื่อตรวจสอบควำมคืบหน้ำของข้อมูลกำรนำส่งเงิน
2.7 ตรวจสอบว่ำทุกสิ้นเดือนมีกำรพิมพ์รำยงำนแสดงเงินรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำ
ส่งคลัง ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
3. กำรตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
3.1 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้ำสู่ระบบจำกรำยงำนสมุดรำยวันทั่วไป หรือรำยงำนแสดง
ภำพรวมเอกสำรผ่ำนรำยกำร สำหรับกรณีเอกสำรพักรำยกำรให้ตรวจสอบจำกรำยงำนแสดงภำพรวมเอกสำร
พักรำยกำร
3.2 กำรบันทึกรำยกำรนำส่งเงิน ระบบจะลดยอด “บัญชีพักเงินนำส่ง” ให้โดยอัตโนมัติ
แต่หำกข้อมูลรำยกำรนำส่งเงินที่ได้รับจำกธนำคำร ได้แก่ จำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน ผู้นำส่ง วันที่คิดมูลค่ำ (วันที่
ตำมใบรับเงินของธนำคำร) และเลขที่อ้ำงอิง 16 หลัก ไม่ตรงกับที่หน่วยงำนบันทึก ระบบจะไม่สำมำรถกระทบ
ยอดให้ได้ ทำให้ยอดบัญชีเงินสดหรือเงินฝำกธนำคำรและบัญชีพักเงินนำส่ง ยังคงมียอดค้ำงอยู่ที่หน่วยงำน จึง
เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้เบิกที่ต้องตรวจสอบข้อมูล กำรนำส่งจำกรำยงำนแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
ตรวจสอบกับงบทดลองรำยเดือน เมื่อมีกำรบันทึ กรำยกำรนำส่งเงินในระบบครบถ้วนถูกต้องยอดคงเหลือใน
บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112) จะต้องเท่ำกับศูนย์
3.3 ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง ของรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบรับและนำส่ง ทุกสิ้น
เดือน ดังนี้
- กำรรั บ และน ำส่ งเงิน รำยได้ แผ่ นดิ น ต้อ งมี ยอดตรงกับ ทะเบี ย นคุม กำรน ำส่ งเงิน
รำยได้แผ่นดิน จำกรำยงำนแสดงเงินรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลังของหน่วยงำน ยอดเงินฝำกคลัง จำก
รำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังของหน่วยงำน
- รำยงำนงบทดลองรำยเดือน รำยกำรบัญชีพักเงินนำส่ง จะต้องเท่ำกับศูนย์ ถ้ำมียอด
คงเหลือด้ำนเครดิต แสดงว่ำมีกำรนำส่งเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกรำยกำรนำส่งในระบบ ถ้ำมียอดคงเหลือด้ำน
เดบิต แสดงว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรำยละเอียดกำรนำส่งเงินจำกรำยงำนแสดงบัญชีแยก
ประเภททั่วไป กับเอกสำรใบรับเงินที่ได้รับจำกธนำคำรและทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงิน
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรเบิกเกินส่งคืนโดยตรวจสอบว่ำมีกำร
คืนเงินงบประมำณจำกรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
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กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
1. กำรบันทึกรำยกำรรับเงินและบันทึกรำยกำรนำส่งเงินเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรบันทึก
รำยกำรผิดให้มีกำรยกเลิกเอกสำรโดยใช้คำสั่งงำน ZFB08 และ Web Online เลือกประเภทจัดเก็บรำยได้หรือ
ประเภทนำส่งเงิน แล้วทำกำรยกเลิกเอกสำร
2. กำรบันทึกรำยกำรนำส่งเงินกรณี รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน วันที่นำฝำก หรือวันที่คิด
มูลค่ำ หรือรหัสอ้ำงอิงธนำคำร 16 หลัก ไม่ถูกต้องให้แก้ไขโดยใช้คำสั่งงำน FB02
3. สำหรับรำยกำรที่กระทบยอดหักล้ำงบัญชีพักเงินนำส่งและเอกสำรที่มีสถำนะเอกสำรเป็นพัก
รำยกำร ต้องประสำนกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนคลังจังหวัดดำเนินกำร
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7. ระบบบัญชีแยกประเภท
1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารอ้างอิง กับยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบทดลอง
2. ตรวจสอบช่องยอดยกไป โดยดูดุลของบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่
- สินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 1 ต้องมีตัวเลขเป็น + - หนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 2 ต้องมีตัวเลขเป็น ( )
- ส่วนทุน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 3 ต้องมีตัวเลขเป็น ( ) - รายได้ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 4 ต้องมีตัวเลขเป็น ( )
- ค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 5 ต้องมีตัวเลขเป็น +
รายการบัญชี
บัญชีเงินสดในมือ-1101010101

บัญชีพักเงินนาส่ง - 1101010112

ข้อมูลด้านเดบิต

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

- จัดเก็บรายได้แผ่นดินของตนเอง
(นส 01/RA)
- จัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
(นส 03/RC)
- จัดเก็บรายได้เงินนอกฝากคลังของตนเอง
(นส 01/RB)
- จัดเก็บรายได้เงินนอกฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
(นส 03/RD)
- จัดเก็บรายได้เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์
(บช 01/RE)
- รับเงินจากการเบิกเงินฝากธนาคาร
(บช 01/JR)
- นาส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (นส 02/R1)
- นาส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
(นส 02/R3)
- นาส่งรายได้เงินนอกฝากคลังของตนเอง
(นส 02/R2)
- นาส่งรายได้เงินนอกฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
(นส 02/R4)

- นาส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
(นส 02/R1)
- นาส่งรายแผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
(นส 02/R3)
- นาส่งรายได้เงินนอกฝากคลังของตนเอง
(นส 02/R2)
- นาส่งรายได้เงินนอกฝากคลังแทน
หน่วยงานอื่น (นส 02/R4)
- ถอนรายได้เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์
(บช 01/PP)
- ถอนเงินจากการเบิกเงินฝากธนาคาร
(บช 01/JR)
- นาเงินส่งที่ธนาคารกรุงไทย
(ใบนาฝาก/CJ)

- ดุลบัญ ชีอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จานวนเงิน
คงเหลือจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในรายงาน
เงินสดคงเหลือประจาวัน

- ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เมื่อหน่วยเบิกจ่ายนา
เงิ น ส ด พ ร้ อ ม ใบ Pay in Slip น า ฝ า ก ที่
ธนาคารกรุ งไทย และหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยบั น ทึ ก
รายการนาส่งเงินเข้าระบบ จะบันทึกบัญชีด้าน
เดบิตยอดคงเหลือควรเท่ากับศูนย์
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รายการบัญชี

ข้อมูลด้านเดบิต

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

บัญชีเงินฝากคลัง - 1101020501

- นาเงินฝากคลัง (นส 02/RX)
- นาเงินฝากคลังแทนกัน (นส 02/RY)
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล
ภายในกรม (บช 01/R1)
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล
ระหว่างกรม (บช 04/RJ)
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล
ภายในกรม-หนีส้ ิน (บช 01/RL)
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล
ระหว่างกรม-หนี้สิน (บช 04/RK)

- เบิกเงินฝากคลัง (ขบ 03/KN)
- เบิกเงินฝากคลังเพื่อโอนขายบิล
ภายในกรม (บช 01/RI)
- เบิกเงินฝากคลังเพื่อโอนขายบิลระหว่าง
กรม (บช 04/RJ)
- เบิกเงินฝากคลังเพื่อโอนขายบิล
ภายในกรม-หนีส้ ิน (บช 01/RL)
- เบิกเงินฝากคลังเพื่อโอนขายบิลระหว่าง
กรม-หนี้สิน ผบช 04/RK)

- ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเดบิต เป็นการแสดงยอด
คงเหลือบัญชีเงินฝากคลังของทุกรหัสบัญชีเงิน
ฝากคลัง
- หน่วยเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบรายละ
เอียดของแต่ละรหัสบัญชีเงินฝากคลังได้จาก
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ จาก Web
Report G06C หรือ G21Cซึ่งยอดคงเหลือของ
แต่ละรหัสบัญชีเงินฝากคลังจะเท่ากับยอด
คงเหลือในแต่ละรหัสบัญชีเงินฝากคลังตาม
ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
1101020603
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
1101020604
เงินฝากกระแส-ที่เอกชน
1101030101 z-bank
 เงินฝากออมทรัพย์-ที่เอกชน
1101030102 z-bank

- กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี (PY)
- นาเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR)

- จ่ายเงินงบประมาณ (ขจ 05/PM)
- ถอนเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR)

- ดุ ล บั ญ ชี อ ยู่ ด้ า นเดบิ ต เป็ นรายการที่
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงาน
จานวนเงินที่กรมบัญชีกลางโอนให้ตามรายการ
ขอเบิก
- จ านวนเงิ น ฝากธนาคารคงเหลื อ ณ วั น ที่
รายงานยอดต้องเท่ากับงบกระทบยอดเงินฝาก
ธน าค าร / Statement ที่ ได้ รั บ แ จ้ ง จาก
ธนาคาร27
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รายการบัญชี
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

ข้อมูลด้านเดบิต
- กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี (PY)
- นาเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR)

บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง - 1102050124 - เมื่อหน่วยเบิกจ่ายจัดทาขอเบิกเงินโดยวิธี
จ่ายเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของหน่วย
เบิกจ่าย
บัญชีลูกหนี้เงินยืม- ตั้งเบิกเพื่อจ่ายลูกหนีเ้ งินยืม (ขบ 02/K1)

ข้อมูลด้านเครดิต
- จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ขจ 05/PM)
- ถอนเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR)

แนวทางการตรวจสอบ
- ดุ ล บั ญ ชี อ ยู่ ด้ า นเดบิ ต เป็ นรายการที่
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงาน
จานวนเงินที่กรมบัญชีกลางโอนให้ตามรายการ
ขอเบิก

- เมือกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ - ดุ ล บั ญ ชี อ ยู่ ด้ านเดบิ ต เป็ น รายการ Auto
หน่วยเบิกจ่าย
โดยบันทึกจานวนเงิน
- ล้างลูกหนี้เงินยืมเป็นค่าใช้จ่าย (บช
01/G1)
- ลดยอดลูกหนี้เงินยืม (บช 01/BE)

- ดุลบัญชีอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จานวนเงินที่
ลูกหนี้ ยังไม่ ส่งใช้คืน เงินยืม จะต้องตรวจสอบ
กั บ สั ญ ญายื ม เงิ น ที่ ยั งไม่ ช ดใช้ (ทะเบี ย นคุ ม
ลูกหนี้)

บัญชีวัสดุคงคลัง - 1101010105

- จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยซื้ อ วั ส ดุ ค งคลั ง ซึ่ ง เกิ ด จาก - จานวนเงินที่เบิกวัสดุคงคลัง ซึ่งจะเกิดจา - หมายถึง จานวนเงินของวัสดุคงเหลือจะต้อง
ข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ นระบบบั ญ ชี แ ยก ตรวจสอบให้ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี
ประเภท
คุมวัสดุของฝ่ายพัสดุ

บัญชีพักสินทรัพย์

- จ านวนเงิ น ที่ บั น ทึ ก รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ แต่ ยั ง ไม่
สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบได้ต้องแจ้งส่วน
รายการต้ น สั งกั ด ด าเนิ น การสร้ า งข้ อ มู ล หลั ก
สินทรัพย์และล้างบัญชีพักสินทรัพย์

- จ าน วน เงิ น ที่ ได้ มี การล้ างบั ญ ชี พั ก - หมายถึง จานวนเงินที่ยังไม่ดาเนินการล้าง
สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือรับรู้เป็น บั ญ ชี เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ร ายตั ว หรื อ บั ญ ชี ค่ า
บั ญ ชี ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า ต่ ากว่ า เกณ ฑ์ ครุภั ณ ฑ์ มูล ค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่ งยอดควรเป็ น
เนื่องจากมีราคาต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ศูนย์
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รายการบัญชี

ข้อมูลด้านเดบิต

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

บัญชีสินทรัพย์ - 1xxxxxxxxx

- จ านวนมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรที่ อ ยู่ ใ นความ - จ านวนเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ มี ก ารตั ด
ครอบครองของส่ ว นราชการ ซึ่ งจะต้ อ งตรงกั บ จาหน่ายหรือ โอนให้ส่วนราชการอื่นจะต้อง
ข้อมูลในบัญ ชีคุมสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบ GFMIS ตัดจาหน่ายออกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์
สาหรับ สิน ทรัพ ย์ที่ ได้จัด ซื้ อตั้ งแต่ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และสินทรัพย์เดิมที่ได้มีการยกยอด
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS แล้ว

- หมายถึง จานวนมู ลค่าสิ นทรัพ ย์ถาวรของ
ส่วนราชการ ณ วันที่จัดทารายงานจานวนเงิน
คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม
สินทรัพย์รายตัวทุกรายการ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - 2101xxxxxx

- กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (PA)

- ตั้งเบิกเพื่อจ่ายเจ้าหนี้-จ่ายตรงผู้ขาย
(ขบ 01-02-03/K…)

- ยอดเจ้ า หนี้ ก ารค้ า /ใบส าคั ญ ค้ า งจ่ า ย
คงเหลือในทะเบียนคุมรายการขอเบิก -ขอจ่าย
ในระบบ GFMIS และต้องสอดคล้องกับบัญ ชี
เงินฝากธนาคาร (เงินในงบ/นอกงบประมาณ)
และบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง

บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย - 2102040102

- จ่ายชดใช้ใบสาคัญ (ขบ 05/PM)

- ตั้งเบิกเพื่อชดใช้ใบสาคัญ-เบิกเข้า
หน่วยงาน (ขบ 02-03/K…)
7

- ดุ ล บั ญ ชี ป กติ อ ยู่ ด้ า นเครดิ ต หมายถึ ง
จานวนเงินตามเอกสารขอเบิกท่ากับใบสาคัญ
ค้างจ่ายคงเหลือในทะเบียนคุมรายการขอเบิก
– ขอจ่ายในระบบGFMIS และต้องสอดคล้อง
กั บ บั ญ ชี เงิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ใน งบ /น อ ก
งบประมาณ และบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง
คู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS
- ดุลบัญ ชีปกติอยู่ด้านเครดิต เป็นรายการที่
เกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และต้องกลับรายการ
ในวันที่ 1 ตุลาคมปีงบประมาณถัดไป (ช่องยก
ไปในรายงานงบทดลองเดื อ นตุ ล าคม ควร
เหลือเท่ากับศูนย์)

บั ญ ชี ค่ าสาธารณู ป โภคค้ า งจ่ าย/ค่ าใช้ จ่ า ย
ค้างจ่าย - (2102040101,2102040198/9)
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รายการบัญชี

ข้อมูลด้านเดบิต

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

บัญชีเงินประกัน/เงินรับฝาก/เงินทุน
- เป็นการบันทึกขอเบิกเงิน
 บัญชีเงินประกันผลงาน 2112010102
 บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199
 บั ญ ชี เงิ น รั บ ฝากจากเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
2111020102
 บัญชีเงินรับฝากอื่น 2111020199

- เป็นการบันทึกรับเงิน

บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง - 2116010104

- บั น ทึ ก รายการเบิ ก เกิ น ส่ งคื น (เอกสาร - ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เป็นเงินงบประมาณ
ประเภท BE) ระบบจะคืนเงินงบประมาณ ที่หน่วยเบิกจ่ายเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย หรือจ่าย
ให้บันทึกบัญชี
ไม่หมดภายในกาหนด 15 วันทาการ หรือจ่าย
เกินจานวนที่ต้องจ่ายและได้เรียกเงินคืนเพื่ อ
นาส่งคืนคลังภายในปีงบประมาณบันทึกบัญชี

บัญชีรายได้ - 4xxxxxxxxx

- เมื่อนาเงินสดพร้อมใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
นาส่งที่ธนาคารกรุงไทย หน่วยเบิกจ่ายบันทึก
รายการเอกสาร ประเภท R6 และ R7

- ดุ ล บั ญ ชี อ ยู่ ด้ า นเครดิ ต ยอดคงเหลื อ ใน
รายงานเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม

- ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต หน่วยเบิกจ่าย
สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ
GFMIS กั บ บั ญ ชี ย่ อ ยรายได้ แ ผ่ น ดิ น ได้ โดย
ยอดคงเหลือของบัญชีรายได้ ในแต่ละบัญชีจะ
เท่ากับบัญชีย่อรายได้แผ่นดินตามรหัสรายได้
ตามตารางเปรียบเทียบรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน
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ข้อมูลด้านเดบิต

บัญชีภาษี - 2102xxxxxx
- ระบบจะบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางด้านเดบิต
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง – ภาษีเงิน เพือ่ นาส่งภาษีให้ กรมสรรพากร (ประเภทเอกสาร
JV) (ยอดคงเหลือควรเป็นศูนย์)
ได้บุคคลธรรมดา (2102040103)
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภงด.1 (2102040104)
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-ภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ(2102040105)
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง – ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจากบุคคลภานอก (2102040106)

บัญชีรายได้รอการรับรู้ - 2213010101

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

- เมื่ อ กรมบั ญ ชี ก ลางประมวลผลและสั่ ง - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต เกิดจาก
จ่ายเงินเข้ายัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย 1) การบันทึกขอเบิก กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
ระบบจะบันทึกภาษีให้ทางด้านเครดิตโดย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายและมีภาษี
อัตโนมัติ (ประเภทเอกสาร PA)
หัก ณ ที่จ่าย
2) การยันทึกขอเบิก กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
ผ่านส่วนราชการและมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อ
กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่าย ระบบ
จะบั น ทึ กภาษี ให้ ท างด้ านเดบิ ตโดยอัต โนมั ติ
(ประเภทเอกสาร JV) เมื่อหน่วยเบิกจ่ายบันทึก
ขอจ่ายเข้าระบบ ระบบจะบันทึกภาษีหักณ ที่
จ่ า ยทางด้ า นเครดิ ต (ประเภทเอกสาร PM)
(ยอดคงเหลือควรเป็นศูนย์)
- ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต เป็นเงินที่หน่วย
เบิกจ่ายได้รับแล้วแต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบ
บั ญ ชี ปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ เช่ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ
บริจาค หน่วยเบิกจ่ายต้องทยอยปรับปรุงบัญชี
รายได้รอการรับรู้ คู่กับ บัญ ชีรายได้ จากการ
บริจ าค (4302030101) ตามจานวนค่ าเสื่ อ ม
ราคาที่ระบบประมวลผลค่าเสื่อมราคาในแต่ละ
ปี หน่วยเบิกจ่ายสามารถกระทบยอดคงเหลือ
บัญชีรายได้รอการรับรู้เท่ากับมูลค่าครุภัณฑ์ที่
ได้รับบริจาคคงเหลือสุทธิ
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รายการบัญชี

ข้อมูลด้านเดบิต

ข้อมูลด้านเครดิต

แนวทางการตรวจสอบ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานที่
ได้รับจากรัฐบาล - (4307000000)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบบุคลากร (4307010103)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบลงทุน (4307010104)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบดาเนินงาน (4307010105)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบอุดหนุน (4307010106)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบรายจ่ายอื่น (4307010107)
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบกลาง (4307010108)
คู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS
31

- ก าร บั น ทึ ก รา ย ก าร ใน บั ญ ชี ร าย ได้ จ า ก - จานวนเงินที่ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อจ่าย - ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เป็นรายได้จากเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS
ตรงเจ้ า ห นี้ ห รื อ ขอเบิ กเงิ น เข้ า บั ญ ชี งบประมาณ จานวนเงินรวมที่ขอเบิกจากคลัง
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่รายงาน
- บั น ทึ ก ขอเบิ ก จ่ า ยตรงผู้ ข าย กรมบั ญ ชี ก ลาง หน่วยงาน
ประมวลผลจ่าย ระบบบัน ทึก รายได้ ฯ สุทธิ(หั ก
ภาษี) ระบบบันทึกรายได้ฯ (ส่วนภาษี)
- บั น ทึ กขอเบิ ก จ่ายผ่านส่วนราชการ บัน ทึ กขอ
เบิก ระบบบันทึกรายได้ฯ สุทธิ (หักภาษี)
- กรมบั ญ ชี ก ลางประมวลผลจ่ าย ระบบบั น ทึ ก
รายได้ฯ (ส่วนภาษี)
- ช่องเดบิต หมายถึง การยกเลิกรายการขอเบิก
เงิน

บัญชีค่าใช้จ่าย - 5xxxxxxxxx

- จ านวนเงิ น ตามเอกสารขอเบิ ก เงิ น หรื อ การ - เงิน ที่ เบิ ก เงิ น มาแล้ ว มี เงิ น เหลื อ และน า - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จานวน
ส่งคืนคลังประเภทเงิน เบิกเกินส่งคืน หรือ เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ปรับปรุงบัญชี
เกิดจากกลับรายการขอเบิกเงิน
จนถึงวันที่รายงาน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ตำมที่ก รมบั ญ ชีก ลำงได้ก ำหนดหลั กเกณฑ์ ก ำรประเมิ นผลกำรปฏิบั ติงำนด้ำนบั ญ ชีของส่ ว น
รำชกำรและพบว่ำมีข้อมูลบัญชีผิดพลำด สำเหตุอำจเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบวิธีกำรตรวจสอบบัญชี หรือ
ทรำบแต่มีควำมยุ่งยำก และบำงหน่วยงำนอำจเข้ำใจคลำดเคลื่อน แต่อย่ำงไรก็ตำมกรมบัญชีกลำงได้ กำหนด
แนวทำงกำรตรวจสอบบัญชีของส่วนรำชกำรในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำร
ตรวจสอบบัญชี ซึ่งในบำงกระบวนงำนอำจมีควำมยุ่งยำก และซับซ้อนทำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบ
ของหน่วยงำนถือปฏิบัติคลำดเคลื่อนจำกแนวทำงที่กำหนด
ในกำรนี้ เพื่ อ ให้ ข้อ มูล บั ญ ชี ของกรมประมงมี ค วำมครบถ้ว น ถูก ต้อ ง และมี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ
ผู้จัดทำจึงได้ทำกำรศึกษำและจัดทำเป็น แนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยมุ่งเน้นให้
เจ้ำหน้ำที่กรมประมง ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่สนใจใช้ เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ และในกำรจัดทำแนว
ทำงกำรตรวจสอบครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำมีทักษะ ควำมรู้เพิ่มขึ้น และสำมำรถสรุปผลกำรตรวจสอบในภำพรวมของ
หน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ทำให้ทรำบประเด็นและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ และวิเครำะห์ ข้อมูล ในภำพรวม พบว่ า หน่ว ยงำนส่ว นมำกมีข้อมูล ของรำยกำรบัญ ชี
คลำดเคลื่ อ น โดยมี ป ระเด็น ที่ เป็ น นั ย ส ำคัญ คื อ ควำมคลำดเคลื่ อนด้ำนกำรปฏิ บั ติงำนตำมระเบี ย บ และ
แนวทำงที่ระบบ GFMIS กำหนด ในบำงกิจกรรมถือปฏิบัติไม่เป็นแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งกำรติดตำมและ
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนผู้ใต้บังคับ บัญชำไม่เป็นระบบ ซึ่งอำจเป็นผลให้ กำรดำเนินงำนไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ระบวนกำรปฏิ บั ติ งำนในระบบ GFMIS ของกรมประมงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและ
หน่วยงำนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงจริงจัง จึง
เห็ น ควรสนั บ สนุ น ให้ มีก ำรพั ฒ นำกระบวนงำน ทั กษะ ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ และผู้ ต รวจสอบของ
หน่วยงำน รวมทั้งหัวหน้ำหน่วยงำนต้องกำกับ ดูแล และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ทำกำรตรวจสอบข้อมูลทำงกำร
บัญชีในระบบ GFMIS อย่ำงสม่ำเสมอ
ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ
ในกำรศึกษำ และวิเครำะห์ ข้อมู ล เอกสำรที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อจัด ทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยผู้จัดทำได้มุ่งเน้นเพื่อให้ ข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีของกรมประมง มีควำม
ครบถ้ วน ถูกต้อ ง มีควำมน่ ำเชื่อถื อ และให้ เจ้ำหน้ ำที่ มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกระบวนกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมยุ่งยำก และซับซ้อน ผู้จัดทำจึงทำกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพิ่มเติม เพื่อ
สรุปเป็ นแนวปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS จำนวน 1 เล่ม เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในและผู้ที่สนใจได้ศึ กษำ เรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น พร้อมสำมำรถสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำร
ประเมินในระบบ GFMIS ได้อย่ำงถูกต้อง
ผลสาเร็จของงานเชิงคุณภาพ
กำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้
ที่ ส นใจมี ทั ก ษะ ควำมรู้ ในกระบวนกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในอย่ ำงเป็ น ระบบและครอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนกำรปฏิ บั ติงำนในระบบ GFMIS ระบบงำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง เอกสำรหลั กฐำน บุ คลำกร รวมทั้งกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ กำรประเมินควำมเพียงพอ กำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม กระบวนกำร
กำกับดูแลที่ดีรวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
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การนาไปใช้ประโยชน์
ผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้ปฏิบัติงำน
1. ทำให้ทรำบกระบวนกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS
2. ทำให้ทรำบข้อผิดพลำดทำงบัญชีได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถปรับปรุงบัญชีได้ทันภำยในงวด
บัญชีที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
3. ทำให้ผู้ ป ฏิบั ติงำน และผู้ตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ใช้เป็นคู่มือในกำรสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ ได้เป็นแนวทำงเดียวกันและ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
5. ทำให้รำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำรมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรและตัดสินใจได้ รวมทั้งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
6. ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒ นำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรตรวจสอบด้ำนอื่น ๆ ได้
ผู้บริหำรของหน่วยงำน
1. ทาให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ พิจำรณำสั่งกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทันเหตุกำรณ์
3. ผู้บริหำรมีควำมมั่นใจในงำนตรวจสอบภำยในว่ำสำมำรถสนับสนุน เพื่อให้ข้อมูลทำงกำรเงิน
กำรบัญชีของหน่วยงำน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ
ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ต้อง
ประสบกับปัญหำในกำรจัดทำคู่มือ ดังนี้
1. เอกสำรและข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรศึกษำตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรเป็นเพียง
ส่ว นหนึ่ ง ซึ่งในบำงประเด็น อำจทำให้ ผ ลกำรตรวจวิเครำะห์ คลำดเคลื่อน ไม่ครอบคลุ มจำกควำมเป็นจริง
เนื่องจำกมีข้อจำกัดด้ำนเวลำ ระเบียบมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็นที่มีควำมเสี่ยง
2. ผู้จัดทำได้ศึกษำ วิเครำะห์ถึงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดระบบควบคุมภำยในของกำร
ดำเนิน งำนอย่ำงละเอียด เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกระบวนงำนมีปัญหำและสภำพแวดล้อมที่ต้อง
ดำเนินกำรแก้ไขแตกต่ำงกัน
3. ด้ำนทักษะของผู้จัดทำและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน เกี่ ยวกับวิธีกำรประเมินควำมเสี่ ยง
เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหำที่ครบถ้วน และใช้เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบไม่เพียงพอ
4. กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติมีกำรปรับปรุง แก้ไข และมีจำนวนมำก
ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกรมประมงมีประสิทธิภำพ และหน่วยงำน
ได้รับประโยชน์จำกกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงจริงจัง และเพื่อให้
ข้อมูลบัญชีของกรมประมงมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ พร้อมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรบริหำร
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จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังให้กับกรมประมง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ควำมสำคัญ กับกำร
ตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้น และกำรดำเนินงำนจะประสบควำมสำเร็จได้ต้องอำศัยปัจจัย ดังนี้
ผู้ตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของผู้ตรวจสอบต้องกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็น
ควำมเสี่ยงสำคัญ เช่น รำยงำนกำรเงินมีควำมคลำดเคลื่อน ผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบไม่
เพียงพอ
2. กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ ควรมุ่งเน้นเพื่อให้ข้อมูลทำงกำรเงินของหน่วยงำนมี
ควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่
เป็นประโยชน์กับหน่วยงำน รวมทั้งกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ
3. เห็ น ควรส่ งเสริ ม พั ฒ นำ และซั ก ซ้ อ มควำมเข้ ำ ใจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ก รมประมงทั้ ง ส่ ว นของผู้
ตรวจสอบ ผู้ ป ฏิ บั ติ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องได้เข้ำรับ กำรอบรมอย่ ำงต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ มีค วำมรู้ ควำมช ำนำญ ให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่อง และ
เป็นแนวทำงเดียวกัน
ผู้บริหำรของหน่วยงำน
1. ผู้บริหำรของหน่วยงำนต้องมีทักษะ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพื่อให้
ข้อมูลทำงบัญชีของหน่วยงำนมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำลที่กำหนด
2. กำหนดแนวทำงกำรพัฒ นำและส่งเสริมทักษะ ควำมรู้ และเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่ อง จัดอัตรำกำลังที่เพียงพอ เพื่อรองรับกับกำรปฏิบัติงำนเชิงรุก พร้อม
แนวทำงในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ระหว่ำงกันกรณีเกิดกำรโอนย้ำยหน่วยงำนหรือตำแหน่งงำนที่ปฏิบัติ
3. มีระบบกำรควบคุม ติดตำม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงใกล้ชิด และ
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ทำกำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
........................................................................
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แบบประเมินการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

IA-F-01
ชื่ อ

หน่ วยงาน……………………………………………..

ผู้ให้ ข้อมูล
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ผู้สอบทาน

ว.ด.ป.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS เป็ นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์
2. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลและรายงานการเงินจากระบบ GFMIS มีความถูกต้องและเชื่อถูกได้
3. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ลาดับ
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ปั จจัยเสี่ ยง

สัมภาษณ์
ทดสอบรายการ
รวมผลประเมิน
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่
ไม่มี/
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่

1. ระบบ GFMIS
มีหนังสื อสัง่ การให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการถือรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านในระบบ
GFMIS Excel Loader และ GFMIS Web Online โดยกาหนดให้มีผอู ้ นุ มตั ิ
เบิก (P1) ผูอ้ นุ มตั ิจ่ายและผูอ้ นุ มตั ินาส่ ง (P2)
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 1 ดาเนิ นการด้วยตนเอง
มีการแบ่งแยกหน้าที่การทางานด้านเบิกจ่าย ด้านพัสดุ
มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน
มีการจัดทาทะเบียนคุมผูเ้ ข้าใช้ระบบ
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้ าง
มีการตรวจสอบข้อมูลหลักผูข้ ายก่อนดาเนิ นการจัดหาพัสดุ
มีหลักฐานประกอบการสร้างข้อมูลหลักผูข้ ายครบถ้วน
กรณี จดั หาพัสดุมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดทาใบสัง่ ซื้ อผ่านระบบ
(PO) ทุกครั้ง
บันทึกข้อมูลลงในใบสัง่ ซื้ อ (PO) ได้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งข้อมูลหลักผูข้ าย
เลขที่บญั ชีธนาคาร การอ้างอิงใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ รหัส GPSC ฯลฯ
นาส่ งข้อมูลใบสัง่ ซื้ อ (PO) เข้าระบบทันทีที่ได้รับมีการตรวจรับของ
สอบทานความถูกต้องของรายงาน Sap R/3
กรณี จดั หาพัสดุมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป บันทึกรายการเข้าระบบ
e-GP ได้ครบถ้วน
3. ระบบเบิกจ่ าย
เอกสารใบสาคัญได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบของ
ทางราชการและได้รับการอนุ มตั ิให้เบิกจ่ายได้
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายระบุประเภทผูข้ อเบิก รหัสงบประมาณ
แหล่งของเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท จานวนเงิน คานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ก่อนนาส่ งข้อมูลเข้าระบบ มีการสอบทานความถูกต้อง ของข้อมูลใน
แบบฟอร์ มต่าง ๆ เช่น รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน เลขที่บญั ชี ฯ จานวนเงิน
มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ความสัมพันธ์กนั ของข้อมูลใน
หลักฐานประกอบการนาส่ งข้อมูลเข้า แบบฟอร์ มขบ.01,ขบ.02,ขบ.03
และรายงาน Sap R/3
ผูอ้ นุ มตั ิเบิกและผูอ้ นุ มตั ิจ่ายดาเนิ นการในระบบ และลงนามในเอกสาร
ขอเบิกได้ครบถ้วน
กรณี จ่ายตรง ได้เรี ยกรายงานการจ่ายชาระเงินมาแนบไว้กบั หลักฐาน
การเบิกจ่าย และได้รับใบเสร็ จรับเงินครบถ้วนก่อนจัดเก็บเอกสาร
กรณี จ่ายผ่าน ได้สอบทานเงินเข้าบัญชีธนาคารกับใบแจ้งยอดของ
1

หมายเหตุ
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ปั จจัยเสี่ ยง

สัมภาษณ์
ทดสอบรายการ
รวมผลประเมิน
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่
ไม่มี/
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่

ธนาคาร (Internet Banking) หรื อ รายงานแสดงสถานะการเบิก
จ่ายเงินว่ามีจานวนที่ถูกต้องตรงกัน ก่อนเขียนเช็คสัง่ จ่าย
จ่ายเช็คให้ผขู ้ อเบิกภายหลังจากที่เงินเข้าบัญชีธนาคารเรี ยบร้อยแล้ว
บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) เข้าระบบ ภายหลังจากที่ได้จ่ายเงินให้แก่
ผูข้ อเบิกเรี ยบร้อยแล้ว
กรณี มีเงินเบิกเกินส่ งคืน ได้บนั ทึกรายการจ่าย (ขจ.05) เข้าระบบก่อนบันทึก
รายการเบิกเกินส่ งคืนเข้าระบบ
บันทึกรายการลดยอดค่าใช้จ่ายในกรณี เบิกเกินส่ งคืนได้ถูกต้อง และครบถ้วน
ทุกขั้นตอน
บันทึกรายการลดยอดลูกหนี้ และบันทึกค่าใช้จ่ายในกรณี ส่งใช้เงินยืมเป็ น
ใบสาคัญและเงินสดได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน
บันทึกรายการที่นาส่ งข้อมูลเข้าระบบลงในทะเบียนคุมตามแบบที่
กองคลังกาหนด (แบบฟอร์ ม A1-A3,A5) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
-A1 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน(กรณี จ่ายตรงเจ้าหนี้ )
-A2 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน(กรณี จ่ายผ่านส่ วนราชการ)
-A5 ทะเบียนคุมการบันทึกหักล้างเงินยืม,เบิกเกินส่ งคืนและรายการปรับปรุ ง
มีเอกสารแนบประกอบการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเข้าระบบได้ครบถ้วน
จัดเก็บเอกสารโดยแนบ เอกสารหลักฐาน แบบฟอร์ มการจัดซื้ อ /จ้าง (บส.01)
การเบิกจ่าย (ขบ.01,ขบ.02,ขบ.03 ,ขจ.05) และการเบิกเกินส่ งคืน
(บช.01 , นส.02-1) กับรายงาน Sap R/3 ไว้ดว้ ยกัน
4. ระบบบัญชีแยกประเภท
มีการบันทึกปรับปรุ งบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์รับบริ จาคจากบัญชี
รายได้รอการรับรู ้ ไปเข้าบัญชีรายได้รับบริ จาคด้วยจานวนค่าเสื่ อม
ราคาของสิ นทรัพย์ในปี นั้นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สอบทานรายงาน Sap R/3 หลังการนาส่ งข้อมูลเข้าระบบ
หากพบรายการคลาดเคลื่อนมีการบันทึกรายการปรับปรุ ง ประเภท JV , JR
และ J7

5. การรับและนาส่ งเงิน
1 บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้ ด้วยแบบฟอร์ ม บช.01,นส.01
โดยบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสเงินฝากคลัง จานวนเงิน เลขเอกสาร
อ้างอิง ประเภทของรายได้ ได้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับใบเสร็ จรับเงิน
2 ก่อนนาส่ งข้อมูลเข้าระบบ มีการสอบทานความถูกต้อง ของข้อมูล
ในแบบฟอร์ มต่าง ๆ เช่น เลขเอกสารอ้างอิง รหัสเงินฝากคลัง
จานวนเงินถูกต้อง โดยมีผตู ้ รวจสอบลงนาม
3 ผูอ้ นุ มตั ิจดั เก็บและนาส่ งเงินเข้าดาเนิ นการในระบบ และลงนามใน
แบบฟอร์ มจัดเก็บและนาส่ งให้ครบถ้วน
4 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความสัมพันธ์กนั ของข้อมูลในหลักฐาน
ประกอบการนาส่ งข้อมูลเข้าระบบกับ แบบฟอร์ มจัดเก็บและรายงาน Sap R/3
5 บันทึกรายการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบได้ครบถ้วน ถูกต้อง ณ วันที่ได้รับเงิน
6 บันทึกจัดเก็บรายได้ ได้ถูกต้องตามประเภทของเงินที่ได้รับ
7 ระบุประเภทของเงินที่นาส่ งในใบนาฝากเงิน (Pay in slip) ได้ถูกต้อง
8 บันทึกรายการนาส่ งเงินเข้าระบบ(นส.02-1) ในวันที่นาเงินฝากเข้าธนาคาร
9 บันทึกรายการรับและนาส่ งรายได้เงินทุนฯ เข้าระบบได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และภายในเวลาที่ระเบียบเงินทุนฯ กาหนด
10 สอบทานรายงาน Sap R/3 หลังการนาส่ งข้อมูลเข้าระบบ
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ลาดับ

ปั จจัยเสี่ ยง

สัมภาษณ์
ทดสอบรายการ
รวมผลประเมิน
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่
ไม่มี/
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่
เพียงพอ ไม่ใช่

11 บันทึกรายการที่นาข้อมูลเข้าระบบลงในทะเบียนคุมตามแบบที่
กองคลังกาหนด (แบบฟอร์ ม A3-A4) ได้ครบถ้วน
-A3 ทะเบียนคุมการจัดเก็บและนาส่ งเงินรายได้
-A4 ทะเบียนคุมการจัดเก็บและนาส่ งเงินนอกงบประมาณ
12 มีเอกสารประกอบการจัดเก็บและนาส่ งข้อมูลเข้าระบบได้ครบถ้วน
13 จัดเก็บเอกสารโดยแนบ เอกสารหลักฐาน แบบฟอร์ มการจัดเก็บ
และนาส่ ง แบบฟอร์ ม บช.01, นส.01,นส.02-1,นส.02-2 และ
รายงาน Sap R/3 ไว้ดว้ ยกัน
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2
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5
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6. รายงานที่ต้องจัดทาและส่ ง
เรี ยกรายงานจาก Web report ที่ตอ้ งจัดส่ ง สตง. ได้ครบถ้วน
จัดส่ งรายงานให้ ส.ต.ง. ได้ครบถ้วนทันเวลา
จัดส่ งรายงานต่าง ๆ ให้กองคลังได้ครบถ้วน
สอบทานรายงานจาก Web report ก่อนจัดส่ งให้ สตง. หรื อ กองคลัง
เสนอรายงานแสดงเงินสดคงเหลือประจาวันให้หวั หน้าหน่ วยงานรับรอง
ความถูกต้องทุกสิ้ นวันที่มีการรับและนาส่ งเงิน
เสนอรายงานสรุ ปรายการขอเบิกให้หวั หน้าหน่ วยงานตรวจสอบความถูกต้อง
และลงนาม
7. เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่ วนราชการ
งบทดลองในภาพรวมของหน่ วยงานแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี
งบทดลองในภาพรวมของหน่ วยงานไม่มีบญั ชีพกั เงินนาส่ ง หรื อบัญชี
พักเงินสดรับ
งบทดลองในภาพรวมของหน่ วยงานไม่มีบญั ชีพกั สิ นทรัพย์คงค้างในระบบฯ
และคานวณค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์รายตัวเข้าระบบ
งบทดลองในภาพรวมของหน่ วยงานมียอดของบัญชีเงินสดในมือ ถูกต้องตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวันที่ส่วนราชการจัดทานอกระบบ GFMIS
มีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้ นเดือนทุกบัญชี
มีการบันทึกปรับปรุ งบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ
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