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ค าน า 
 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ด าเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และกรมบัญชีกลางใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมไดก้ าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดระดับกรมก ากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง และผลักดันให้
ส่วนราชการเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรายงานผลการประเมินให้
กระทรวงต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่ามีส่วนราชการหลายแห่งที่มีข้อมูลด้านบัญชีผิดพลาด ประกอบ
กับผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2559 พบประเด็นความ
คลาดเคลื่อนของขอ้มูลในรายงานงบทดลองของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถควบคุม ดูแล ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระหว่างกรมบัญชีกลางและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบ 
พบว่าส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนราชการ เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ
ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ รวมทั้งไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ก าหนดการตรวจสอบ ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS ไว้ ในแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ผู้จัดท าจึงให้ความส าคัญในการตรวจสอบ
ดังกล่าว โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และผลการตรวจสอบของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมประมง เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยผู้จัดท าขอเสนอแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น 
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  และขอขอบคุณคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ผู้ร่วมด าเนินการ 
ไม่มีผู้ร่วมด ำเนินกำร 

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
1. กำรเตรียมข้อมูล เป็นกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ

GFMIS ในภำพรวม ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค เกี่ยวกับขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่กำร
จัดท ำเอกสำรข้อมูลประกอบรำยกำรรับ-น ำส่ง กำรเบิก-จ่ำยเงิน ควำมซับซ้อนของเอกสำรประกอบกำร
ปฏิบัติงำนทั้งส่วนที่หน่วยงำนจัดท ำ และเอกสำรจำกระบบ GFMIS หลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนและแนว
ทำงกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 10 

2. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรก ำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำเพ่ือได้ทรำบ
ว่ำจะต้องศึกษำเอกสำรใด ใช้ระยะเวลำเท่ำใดในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ประมวลข้อมูล
สรุปผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน  สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยกำรสัมภำษณ์ และ
ศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมผังทำงเดินเอกสำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรใบส ำคัญ กำรบันทึกข้อมูล
กำรรับ-น ำส่ง กำรเบิก-จ่ำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรประมวลผลข้อมูลจำกระบบ GFMIS โดยเปรียบเทียบกับ
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4. กำรวิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูล เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนที่ท ำกำรประเมิน และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ แนวนโยบำยที่ก ำหนด
หรือไม่ รวมถึงกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม  สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20 

5. สรุปผลกำรศึกษำข้อมูลหลังจำกได้ท ำกำรวิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดย
ไดจ้ัดท ำเป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS พร้อมเสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำม
ผิดพลำด  สัดส่วนของผลงำนคิดเป็นร้อยละ 20 

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
ในกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่

มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ทั้งนี้ ผู้จัดท ำได้อำศัยควำมรู้ทำงวิชำกำรหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  
ด้านกำรตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit) 

ในปัจจุบันรัฐบำลได้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำร โดยเน้นกำรบริหำรงำนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Result Base Management) และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วน



2 

รำชกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เมื่อปี พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้กำรตรวจสอบภำยใน คือ งำนที่จะให้หลักประกัน
ที่เที่ยงธรรมและค ำปรึกษำที่เปี่ยมด้วยคุณค่ำแก่ส่วนรำชกำร ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลภำยในส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมที่มุ่งหวัง  พร้อมเป็นเครื่องมือ
หรือกลไกที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนและระบบกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร 

ค ำนิยำมศัพท์ 
กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้หลักประกันอย่ำงเที่ยงธรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ
ภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มำ : The Institute of 
Internal Auditors : IIA) 

กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น กำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น และช่วยให้กำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบโดยจ ำแนกงำน
ตรวจสอบภำยในเป็น 2 ลักษณะงำน  

1. งำนบริกำรด้ำนให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
อย่ำงเที่ยงธรรมเพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรประเมินผลอย่ำงอิสระและเพ่ือให้มีกำรปรั บปรุงประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมของกรมประมง เช่น กำรตรวจสอบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น 

2. งำนบริกำรด้ำนให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) เป็นกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
และบริกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงำนและขอบเขตของงำนจะเป็นกำรตกลงร่วมกับผู้รับบริกำร และมี
จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับหน่วยงำน โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรควบคุมให้ดีขึ้น (ที่มำ : มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ
ส่วนรำชกำร : กรมบัญชีกลำง. และกฎบัตร : กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมประมง.) 

ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 
ลักษณะกำรด ำเนินงำนของแต่ละองค์กรที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน ท ำให้จ ำเป็นต้องใช้วิธี

ปฏิบัติกำรตรวจสอบให้เหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ำงำนตรวจสอบภำยในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรำบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของกำรบริหำรงำน ระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมดูแลและกำรใช้ทรัพยำกร กำรปฏิบัติตำมระเบียบค ำสั่ง
กำรประเมินประสิทธิผลประสิทธิภำพและควำมประหยัดในกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรใน
องค์กร จำกนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่ำง ๆ ท ำรำยงำนเสนอแนะฝ่ำยบริหำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรแก้ไข
ปรับปรุงต่อไปกำรตรวจสอบแต่ละระบบงำนหรือแต่ละกิจกรรม ที่ใช้โดยทั่วไปมี 6 ประเภทดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงินกำรบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน โดยครอบคลุมถึงกำรดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ 
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2. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  (Performance Auditing) เป็นกำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน งำนและโครงกำรขององค์กร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือหลักกำรที่
ก ำหนด กำรตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภำพประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ 
 3. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) เป็นกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ขององค์กร ว่ำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรควบคุม กำรประเมินผลเกี่ยวกับ
กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน ว่ำสอดคล้องกับภำรกิจขององค์กรและเป็นไปตำมหลักกำร
บริหำรงำนและหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี  (Good Governance) ในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือ ควำมรับผิดชอบ ควำม
เป็นธรรม และควำมโปร่งใส 

4. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (Compliance Auditing) เป็นกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ขององค์กร ว่ำเป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

5. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing) เป็นกำรพิสูจน์ควำม
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงำนและข้อมูลที่ได้ จำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบกำรเข้ำถึง
ข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงำนตรวจสอบภำยใน
ทุกงำนที่น ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

6. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมำยถึงกำรตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมำย
จำกฝ่ำยบริหำร หรือกรณีที่มีกำรทุจริต หรือกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริตผิดกฎหมำย หรือกรณีมีเหตุอัน 
ควรสงสัยว่ำจะมีกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบ เพ่ือค้นหำข้อเท็จจริง สำเหตุ ผลเสียหำย หรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน 
 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ  คือ ผู้บริหาร
สามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม และความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมี
ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ โดยเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและ
สภาพแวดล้อมขององค์กร พร้อมนี้กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำร พ.ศ. 2551 และตำมแนวทำงประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในภำครำชกำรถือปฏิบัติประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ซึ่งตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวได้ก ำหนด กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit Process) ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan )   
 เป็นกระบวนกำรเบื้องต้นประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ำก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงำนจริง ฉะนั้นกำร
วำงแผนที่ดีจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ภำยในระยะเวลำ  
งบประมำณ อัตรำก ำลังที่ก ำหนด ซึ่งกระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นกำรเริ่มต้นปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยศึกษำและท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบงำนต่ำง ๆ พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับระบบกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรควบคุมภำยในตลอดจนปัญหำต่ำง  ๆ ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนตรวจสอบต่อไป 
  1.2 กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในหมำยถึงกำรพิจำรณำถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบ
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในหน่วยงำน โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนกับระบบกำรควบคุมภำยในของ
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หน่วยงำนว่ำยังมีควำมรัดกุม และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่  วิเครำะห์และหำสำเหตุที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมน ำผลที่ได้มำเป็นปัจจัยเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบและก ำหนดแนวทำงกำร
ตรวจสอบ  
  1.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรพิจำรณำเพ่ือให้ทรำบว่ำ
กิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจใดมีควำมเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้ำง ซึ่งเป็นผลท ำให้กำรด ำเนินงำนอำจไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูงหรือต่ ำเพียงใด  ผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่ได้น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ และแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อไป   
    1.4 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบตำมข้อมูลที่ได้รับจำก
กำรส ำรวจข้อมูล กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลังของกิจกรรมหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะท ำกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร ทั้งนี้กำรวำง
แผนกำรตรวจสอบถือเป็นเครื่องมือช่วยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบต้องมีประเด็นที่ต้องค ำนึงถึง คือ ล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยง จ ำนวนคน/วัน ที่ใช้ในกำรตรวจสอบงบประมำณท่ีได้รับ และระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 
  1.5 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนโดยละเอียดของผู้
ตรวจสอบภำยในที่ได้จัดท ำล่วงหน้ำตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยจะก ำหนดว่ำกิจกรรมใดควรจะมีประเด็นกำร
ตรวจสอบในเรื่องใด  ด้วยวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยอะไรบ้ำง ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจะมี 
ปริมำณมำกน้อยเพียงใด รวมทั้งวิธีกำรตรวจสอบว่ำจะด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่ำงไร เพ่ือให้ได้
หลักฐำนครบถ้วนและเพียงพอ ซ่ึงกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ต้องอำศัยข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ   
 2. กำรก ำหนดวัตถปุระสงค์ในกำรปฏิบัติงำน 
 3. กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
 2.  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Audit ) 
 เมื่อแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องตรวจสอบกิจกรรมหรือหน่วยรับตรวจ ตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Audit ) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้เทคนิค
กำรตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรรวบรวมหลักฐำนและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  และเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนที่
น่ำเชื่อถืออย่ำงเพียงพอ 
  2.2 กำรจัดท ำกระดำษท ำกำร (Working Paper) หมำยถึง เอกสำรบันทึกข้อมูลทั้งหลำย
ที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมขึ้นจำกกำรตรวจสอบ เพ่ือเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขต วิธีกำร และผลกำร
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว และเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรร่ำงและเขียนรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ  
  2.3 กำรวิเครำะห์และประเมินผล น ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำวิเครำะห์และประเมินผล อำจ
แสดงถึงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ ปริมำณรำยกำรที่เลือกมำทดสอบ และสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจ
พบต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องบันทึกข้อมูล 
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ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรตรวจสอบทั้งหมดไว้ในกระดำษท ำกำรที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้ได้
หลักฐำนข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมในประเด็นที่ตรวจพบใน 5 เรื่อง คือ 
 1. สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) เป็นไปตำมกฎ ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนด 
 2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) สภำพกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรควบคุมที่เป็นอยู่เป็น
อย่ำงไร 
 3. ผลกระทบ (Effects) มีผลกระทบหรือผลเสียหำยอะไรที่เกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นหำก
กำรด ำเนินงำนที่เป็นอยู่จริงแตกต่ำงจำกท่ีกฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยในก ำหนดไว้  
 4. สำเหตุ (Cause) มีสำเหตุส ำคัญอะไรบ้ำงที่ท ำให้สภำพกำรด ำเนินงำนที่เป็นอยู่จริง
แตกต่ำงจำกท่ีกฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยในก ำหนดไว้ 

 5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) มีแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและระบบกำรควบคุมภำยใน หรือให้มีกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3. กำรรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Report and Working Report) 
 เมื่อผู้ตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในควรน ำ
ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบมำด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรดังนี้ 
   3.1 กำรรำยงำน (Report) หมำยถึง กำรเสนอผลกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจสอบเสนอ
รำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและพิจำรณำ
สั่งกำรตำมควรแก่กรณี และเพ่ือควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือนโยบำยของหน่วยงำน 
  3.2 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Working Report) ผู้ตรวจสอบต้องมีกำรติดตำมผล
รำยงำนกำรตรวจสอบ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ หรือปรับปรุงระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่ให้เหมำะสม 

ด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information 
System : GFMIS) 
 ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วตำมแนวนโยบำยกำร
ปฏิรูประบบรำชกำรให้ก้ำวสู่ E – Government หนึ่งในนั้นคือโครงกำรปรับเปลี่ยนระบบบริหำรกำรเงินกำร
คลังภำครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS : Government Fiscal Management Information System โดย
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับกำรท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐ เป็นไปในทิศทำง
เดียวกับนโยบำยปฏิรูปรำชกำรที่เน้นควำมมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน โดย
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2547 และเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำรภำครัฐ 
 นิยำมศัพท์ 

ระบบ GFMIS หมำยควำมว่ำ ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) ระบบงบประมำณ (2) ระบบกำรเงิน (3) ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (4) ระบบกำรบัญชีต้นทุน 
และ (5) ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ระบบงบประมาณ หมำยควำมว่ำ ระบบสำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำข้อมูลงบประมำณในแต่ละปีที่
ได้รับกำรอนุมัติตำมกฎหมำย และติดตำมผลว่ำเป็นไปตำมที่ต้องกำรหรือไม่  

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หมำยควำมว่ำ ระบบจะรองรับกำรบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตั้งแต่กำรบันทึก กำรขอเสนอซื้อเสนอจ้ำง กำรจัดท ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรบันทึกรับ
พัสดุหรือบริกำร ตลอดจนกำรบันทึกกำรตั้งเบิก เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำย 
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ระบบบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร หมำยควำมว่ำ ระบบมีควำมสำมำรถในกำรปันส่วนต้นทุน
กิจกรรมในระดับกอง เพ่ือกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต และผลลัพธ์เพ่ือสรุปภำพรวมในมุมมองแผนงำน 
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
วิธีกำรอนุมัติเงินประจ ำงวดจำกกำรขอเบิกและกำรจ่ำยเงินจำกเดิมที่ส ำนักงบประมำณจัดส่งใบอนุมัติเงิน
ประจ ำงวดให้กับหน่วยงำน เพ่ือก่อหนี้ผูกพันและเมื่อหนี้ถึงก ำหนดช ำระจึงขอเบิกเงินจำกคลังเพ่ือจ่ำยให้เจ้ำหนี้
มำเป็นกำรปฏิบัติงำนโดยผ่ำนระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
ในระบบกำรเงินกำรบัญชี  (Financial Accounting : FI)  ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ  

1. ระบบเบิกจ่ำย 2. ระบบรับและน ำเงินส่งคลัง 3. ระบบบริหำรเงินสด   
4. ระบบสินทรัพย์ถำวร 5. ระบบบัญชีแยกประเภท  
ทั้งนี้ ในทุกระบบงำนต้องมีกำรปฏิบัติงำนเป็นตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และบันทึกรำยกำรข้อมูล

เข้ำในระบบ GFMIS ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMIS Terminal) ซึ่งกระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนที่ต้อง
รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตำมระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 

 
สาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ด้วยกรมบัญชีกลำงและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนภำครัฐ เนื่องจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบส่วน
รำชกำรของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและรำยงำนผลกำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงแพ่งของกระทรวงกำรคลัง 
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พบว่ำส่วนใหญ่ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในส่วนรำชกำร เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ
ที่ยังไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร รวมทั้งไม่มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
เพียงพอในกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึง
เห็นว่ำผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นเครื่องมือของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร และเพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยหรือกำรทุจริตที่อำจจะเกิดข้ึนต่อส่วน
รำชกำร โดยกรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดให้กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เป็นเรื่องและประเด็นกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ และให้ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
ก ำหนดกำรตรวจสอบ ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System) : GFMIS ไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ  
 พร้อมนี้ กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดระดับกรมก ำกับ ดูแลหน่วยงำนในสังกัดให้
ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง และผลักดันให้ส่วนรำชกำรเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว และรำยงำนผลกำรประเมินให้กระทรวงต้นสังกัดและกรมบัญชีกลำงทรำบภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด และจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 พบว่ำ ยัง
มีส่วนรำชกำรหลำยแห่งที่มีข้อมูลด้ำนบัญชีผิดพลำด อันอำจเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรไม่ทรำบวิธีกำร
ตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องหรือทรำบแต่มีวิธีกำรตรวจสอบบัญชีที่ยุ่งยำก 
  

 ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลทำงกำรเงินในภำพรวมของกรมประมงมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และ
สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและหน่วยงำนได้รับประโยชน์
สูงสุด ผู้จัดท ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภำคและจำกกำรเข้ำตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมประมงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ระหว่ำงงวดเดือนตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559 จ ำนวน  10 หน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนส่วนมำกมี
ข้อมูลทำงกำรเงินคลำดเคลื่อน และมีระบบกำรตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ ผู้จัดท ำจึงได้ท ำกำรศึกษำ รวบรวม
ข้อมูลผลกำรตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้หน่วยงำนและผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบขั้นตอนและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS และกำรปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด พร้อมได้บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ GFMIS อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันตำมเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงำน ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ที่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
ซับซ้อนให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง ของกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีกำรเงินได้
อย่ำงถูกต้อง พร้อมผลักดันให้ส่วนรำชกำรเร่งตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยรวดเร็ว  
 3. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ และค ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ ที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ำย และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ได้อย่ำงถูกต้อง 
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ขอบเขตกำรศึกษำและข้อจ ำกัด 
 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลจำกผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน กรมประมง ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 ระหว่ำงงวดเดือนตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559 จ ำนวน 10 หน่วยงำน ดังนี้ 
 1.  กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  4 หน่วยงำน คือ 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดแพร่ 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดสงขลำ 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดสระแก้ว 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดขอนแก่น 
 2.  กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดนครสวรรค์ 
 3. กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งฉะเชิงเทรำ 
 4. กองตรวจกำรประมง 2 หน่วยงำน  คือ  
   - ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงน้ ำจืดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำฬสินธุ์ 
   - หน่วยบริหำรจัดกำรประมงน้ ำจืดเขื่อนน้ ำอูน สกลนคร 
 5.  กองวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำจืด  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำอุตรดิตถ์ 
 6. กองตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง คือ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสัตว์น้ ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำสงขลำ 
 ข้อจ ำกัด 
 1. เอกสำรและข้อมูลทำงบัญชีบำงส่วนได้จำกระบบ GFMIS Terminal สำมำรถก ำหนด
รำยละเอียดโครงร่ำงของบัญชีแยกประเภทได้ และต้องแปลงข้อมูล (Text file) และบำงส่วนได้เอกสำรและ
ข้อมูลบัญชีจำก Web online ของหน่วยงำน ซ่ึงไม่สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดโครงร่ำงของบัญชีได้  
 2. กำรเรียกรำยงำนต่ำง ๆ ผ่ำน Web online จะสำมำรถเรียกข้อมูลได้เป็นรำยวันหรือรำย
เดือน ไม่สำมำรถเรียกข้อมูลที่มีจ ำนวนเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณจนถึงวันที่ปัจจุบัน 
 3.  ศัพท์ที่ใช้ในกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS บำงค ำเป็นกำรใช้ทับ
ศัพท์เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำกำรประมวลผลกำรปฏิบัติงำนจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
  กำรศึกษำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภำค ผู้จัดท ำได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1.  ศึกษา และวิเคราะห์การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนรำชกำรอำทิ : 
กำรน ำข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้นจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน ระบบรับและน ำส่งเงิน ระบบ
สินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภทมำบันทึกรำยกำรในบัญชีแยกประเภทแล้วผ่ำนรำยกำรไปยังรำยงำนต่ำง 
ๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบควรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS และกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจะเริ่มเมื่อแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ได้
ก ำหนดให้ตรวจสอบกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของหน่วยรับตรวจหรือขององค์กรที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ำย ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) เพ่ือเป็นกำร
ก ำหนดรำยละเอียดกำรตรวจสอบโดยเริ่มจำกกำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็นควำมเสี่ยงส ำคัญที่จะท ำ
ให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต และแนวทำงกำรตรวจสอบตำมประเด็น
กำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในควรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ
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มำจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ตลอดจนให้มีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ โดยด ำเนินกำรศึกษำ 
2 กระบวนงำน ดังนี้ 
 

รูปภาพที่ 2 กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process) 
        
1.  กระบวนกำรวำงแผน 
 
 
            
            
            
            
            
       
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  กระบวนกำรจัดท ำรำยงำน 
และติดตำมผล 
 
 
 
 กำรศึกษำ - กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  (Internal Audit Process) 
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำจะกล่ำวเฉพำะขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)  
ซึ่งเป็นกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนโดยละเอียดของผู้ตรวจสอบภำยใน  ที่ได้จัดท ำล่วงหน้ำตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยจะก ำหนดว่ำกิจกรรมใดควรจะมีประเด็นกำรตรวจสอบในเรื่องใด  ด้วยวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมำยอะไรบ้ำง ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจะมีปริมำณมำกน้อยเพียงใด รวมทั้งวิธีกำร
ตรวจสอบว่ำจะด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่ำงไร เพ่ือให้ได้หลักฐำนครบถ้วนและเพียงพอ ซึ่งกำรวำง
แผนกำรปฏิบัติงำน ต้องอำศัยข้อมูลจำกกำรส ำรวจข้อมูลขั้นต้นรวมทั้งผลจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้วำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 

กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

กำรประเมินผล 
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

 

ระบบกำรควบคุมภำยใน 

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

ส ำรวจข้อมูลก่อนเริ่มปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบ 

ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 
งำนตรวจสอบ 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรติดตำมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระดำษ
ท ำกำร 
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1. กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ 
กำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยเริ่มจำกกำร

ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็นควำมเสี่ยงส ำคัญที่อำจท ำให้ข้อมูลทำงกำรเงินกำรคลังของหน่วยงำนมี
ควำมคลำดเคลื่อน ซึ่งอำจเป็นข้อมูลที่ได้รับจำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในข้ันตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่ำวมีรำยละเอียดเพียงพอที่จะน ำมำก ำหนด
เป็นประเด็นกำรตรวจสอบแต่ถ้ำข้อมูลมีไม่เพียงพอผู้ตรวจสอบภำยในควรท ำกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ิมเติมโดย
ด ำเนินกำร  

กำรประเมินควำมเสี่ยง โดยกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำร
หลักฐำนประกอบ เพ่ือให้สำมำรถระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกระบวนงำนทีส่ ำคัญ  

กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ได้จัดท ำเป็นแบบสอบถำม เพ่ือให้ทรำบว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ขั้นตอนใดยังไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ ให้น ำควำมเสี่ยงดังกล่ำวมำพิจำรณำ เพ่ือ
ก ำหนดเป็นประเด็นกำรตรวจสอบต่อไป 

2.  ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
เมื่อได้ประเด็นกำรตรวจสอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือกำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบของแต่

ละประเด็นกำรตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้ทรำบถึงเรื่องส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรตรวจสอบ
โดยมุ้งเน้นให้ทรำบในเรื่องควำมมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และสำมำรถสรุปประเด็นกำรตรวจสอบได้ว่ำ มีข้อ
ตรวจพบส ำคัญใดท่ีต้องเสนอรำยงำน 

3.  ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ 
เมื่อได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบแล้ว ล ำดับต่อไปผู้

ตรวจสอบภำยในควรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบให้เพียงพอและสำมำรถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ตรวจสอบโดยขอบเขตกำรตรวจสอบอำจครอบคลุมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนรำยกำร 
เช่น ช่วงเวลำที่ท ำกำรตรวจสอบ 

4.  ก ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภำยใน ควรก ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรตรวจสอบให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบ โดยแนวทำงดังกล่ำวควรระบุ
วิธีกำรและเทคนิคกำรตรวจสอบที่ชัดเจน และมีรำยละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติงำนได ้

  

 กำรศึกษำ - กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยทั่วไปกำรตรวจสอบบัญชีจะ
เริ่มต้นจำกกำรน ำหลักฐำนกำรรับและจ่ำยเงิน รวมทั้งรำยกำรปรับปรุงบัญชี มำตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
กำรบันทึกรำยกำรบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป แล้วจึงตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดบัญชีไปบัญชีแยก
ประเภท และตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่น ำมำแสดงในรำยงำนกำรเงิน โดย
มีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบบัญชีภำพรวมของส่วนรำชกำร เช่น 
  1.1 วิธีกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ GFMIS เช่น เครื่อง Terminal GFMIS ระบบ Excel 
Loader ระบบ Web online ระบบ Intranet หรือระบบ Internet 

 1.2 น ำหลักฐำนกำรรับ - จ่ำย รำยกำรปรับปรุงบัญชี มำตรวจสอบควำมครบถ้วน ในกำร 
บันทึกรำยกำรบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป 

1.3. ตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำรบัญชีจำกสมุดบัญชีแยกประเภท 
1.4 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่แสดงใน 
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รำยงำนกำรเงิน 
2. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำร เป็นขั้นตอนส ำคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น คือ กำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นระบบกล่ำวคือ กำรเก็บเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำร
บันทึกรำยกำรบัญชีควรแยกเป็นเอกสำรด้ำนรับและน ำส่งเงิน เอกสำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน และเอกสำรทั่วไปที่
ไม่เก่ียวข้องกับตัวเงิน 

2.1  ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 - รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 (แบบ บส 01) หรือ ZINF_R09 ของ 

ค ำสั่งงำน 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 รำยงำนกำรจ่ำยช ำระเงินจำกระบบ 

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 
-  ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี) 

2.4 กำรรับและน ำส่งเงิน 
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 มีแบบ นส 01 หรือ 

ZRP_RA,RB... แบบ นส 02-1 หรือ ZRP_R1 ,R2) 
-  ส ำเนำใบน ำฝำกเงินที่ได้รับจำกธนำคำรกรุงไทย 

2.5 กำรบัญชี 
- รำยงำนเอกสำรจำกระบบ SAP R/3 (แบบ บช 01 ) 

JV = กำรปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เก่ียวข้องกับตัวเงิน 
JR = กำรปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงินฝำกธนำคำร 
JM = กำรปรับปรุงวัสดุคงคลัง 
RE = กำรรับเงินนอกงบประมำณท่ีไม่ฝำกคลัง 
PP = กำรจ่ำยเงินนอกงบประมำณท่ีไม่ฝำกคลัง 

3. กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลอง ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องเรียกรำยงำนงบทดลองรำยเดือน
ตำมหน่วยเบิกจ่ำย โดยระบุงวด 1 ถึงงวดที่ต้องกำรตรวจสอบข้อมูลบัญชี ด้วยค ำสั่งงำน ZGL_MVT_MONTH 
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กรณีเรียกรำยงำนผ่ำนเครื่อง GFMIS Terminal หรือรำยงำนงบทดลองรำยวัน - หน่วยเบิกจ่ำยกรณีเรียก
รำยงำนผ่ำน Web online แล้วจึงตรวจสอบข้อมูลบัญชีในช่อง “ยอดยกมำ” และช่อง“ยอดยกไป” ตำม
วิธีกำรที่ก ำหนด ส ำหรับกำรเรียกงบทดลองในงวดถัดไปให้ระบุเฉพำะงวดที่ต้องกำรตรวจสอบเท่ำนั้น 
 รูปภาพที่ 3 แนวทำงกำรตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS 
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 4. กำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในงบทดลองเบื้องต้นว่ำมีบัญชีใดที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น เช่น 
 4.1 กำรตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจำกยอดคงเหลือยกไปท่ีปรำกฏในงบทดลอง 

4.1.1 บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้น 
เลข 1 ต้องมีตัวเลขเป็น “บวก”) ยกเว้น 
 - บัญชีพักเงินน ำส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย”์ 
 - บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย”์ 
 - บัญชีปรับปรุงเงินฝำกคลังยอดคงเหลือเป็น “ศูนย”์ 
  - บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย์ ยอดคงเหลือเป็น “ศูนย”์ 
 - บัญชีปรับมูลค่ำสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ 
สูญ และค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม เป็นต้น ต้องมี ยอดคงเหลือดุลบัญชีด้ำนเครดิต 
 รูปภาพที่ 4 แนวทางการตรวจสอบหมวดทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 บัญชีหมวดหนี้สิน (รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นเลข 2 ต้องมีตัวเลขเป็น 
“ลบ”) ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต ยกเว้น 
 - บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็น “ศูนย”์ 

- บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอน ำส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็น“ศูนย”์ 
   4.1.3 บัญชีหมวดทุน (รหัสบัญชีขึ้นต้นเลข 3 ต้องมีตัวเลขเป็น “บวก/ลบ”)  

ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต ยกเว้น บัญชีอ่ืนที่มิใช่บัญชีทุนของหน่วยงำนต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิตหรือเดบิต
แล้วแต่กรณี 
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    รูปภาพที่ 5 แนวทางการตรวจสอบหมวดหนี้สิน และหมวดทุน 

                                  
 
  4.1.4 บัญชีหมวดรำยได้ (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 4 ต้องมีตัวเลขเป็น 
“ลบ”) ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต ยกเว้นบัญชีปรับมูลค่ำรำยได้ เช่น บัญชีรำยได้ภำษีจัดสรรเป็นเงินนอก
งบประมำณ รำยได้ (ระบุประเภท)จ่ำยคืน เป็นต้น 
   4.1.5 บัญชีหมวดค่ำใช้จ่ำย (รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นเลข 5 ต้องมีตัวเลขเป็น 
“บวก”) ต้องมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย และบัญชีพักหักล้ำงกำร
โอนสินทรัพย์ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ และบัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน-รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลังอำจ
มียอดคงเหลือด้ำนเครดิต 
 รูปภาพที่ 6 แนวทางการตรวจสอบหมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย 

             
 
 
 
 
 



15 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 แนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือ 
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4.2 กำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของรำยกำรบัญชีและจ ำนวนเงินที่รำยกำร
เคลื่อนไหวในงวดบัญชีปัจจุบัน โดย ดูช่อง “เดบิต” “เครดิต” และ “ยอดยกไป” เมื่อพบบัญชีที่มีควำม
ผิดพลำด จึงตรวจสอบรำยละเอียดกำรบันทึกรำยกำรใน บัญชีแยกประเภท 

4.2.1 กำรตรวจสอบกำรล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นประจ ำทุกเดือน บัญชีนี้จะต้องมี 
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ยกเว้นกำรล้ำงบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงท่ีใช้ในกำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมีหลำย
งวดงำน และต้องทยอยปรับปรุงเป็นบัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจนงำนแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับกำรยกเว้นให้ปรับปรุง
บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นบัญชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันส้ินปีงบประมำณ 

4.2.2 กำรตรวจสอบกำรล้ำงบัญชียกยอด (Conversion) บัญชีนี้จะต้องมียอด
คงเหลือเป็นศูนย์ เช่น บัญชีพักเงินฝำกคลัง บัญชีพักเงินรับฝำกส่วนรำชกำร บัญชีพักเงินทดรองรำชกำร บัญชีพัก
ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย เป็นต้น 

4.2.3 กำรตรวจสอบกำรใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมำะสมกับหน่วยงำน อำจเกิด
จำกส่วนรำชกำรเลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน เช่นบัญชีกลุ่มสินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน 
เช่น บัญชีถนน บัญชีเขื่อน บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพำะส่วนรำชกำรท่ีมีภำรกิจเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่ำว เช่น กรมทำงหลวง กรมชลประทำน เป็นต้น 

4.2.4 กำรตรวจสอบรำยกำรบัญชีอื่น ๆ เช่น 
- มีบัญชีค่ำเสื่อมรำคำสะสะสม แต่ไม่มีบัญชีสินทรัพย์ 
- ไม่ได้ล้ำงบัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยหรือรำยได้ค้ำงรับ 
- ไม่ได้ล้ำงบัญชีลูกหนี้เงินยืม โดยให้สังเกตรำยกำรเคลื่อนไหวจำกจ ำนวนเงินท่ี 

ปรำกฏในช่องยอดเครดิต 
- บัญชีเงินทดรองรำชกำรจะต้องมียอดเท่ำกับเงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง 
- ไม่ได้ประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรทุกเดือน เป็นต้น 
- กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชีเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

2. วิเคราะห์ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยงำนส่วนกลำงที่มี
สถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 10 หน่วยงำน เพ่ือให้ทรำบที่มำของข้อมูลทำง
กำรเงินที่คลำดเคลื่อน และควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบ โดยผู้จัดท ำได้แยกประเด็นที่ตรวจพบ
ควำมคลำดเคลื่อน หำสำเหตุของปัญหำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงถูกต้อง ตรง
ประเด็น โดยสรุปผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ  ดังนี้ 

  2.1 กำรก ำหนดสิทธิ และอ ำนำจหน้ำที่ เช่น ผู้มีอ ำนำจไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินกำร มอบอ ำนำจ
ให้มีผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติงำนแทน 

 2.2 กำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบ GFMIS มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เช่น เลือกประเภท
เอกสำร/รหัสบัญชีคลำดเคลื่อน ระบุแหล่งเงินผิดพลำด และบันทึกรำยกำรบัญชีเข้ำระบบ GFMIS คลำดเคลื่อน 

 2.3 กำรตรวจสอบรำยงำนจำกระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น จัดพิมพ์รำยงำนจำก
ระบบเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน 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.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410. 3/ ว  48 ล ง วั น ที่  13 
กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึก
บัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการเงิน
สินทรัพย์และวัสดุ 
 - ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบส่งของ
ทั้งจ้านวนโดยมิได้ท้าทะเบียบคุมย่อย 

- มีการจัดระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินการ
คลังไม่เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม 
พร้อมถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้า
ทะเบียนคุมวัสดุ โดยแยกเป็น
ประเภท และชนิดของวัสดุ และ
กรณีท่ีมีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้า
ใบเบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิก
ออกจากทะเบียนเพ่ือจะได้มียอด
คงเหลือท่ีครบถ้วนและถูกต้อง 

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

การใช้รถราชการ 
- จัดท้าบันทึกการใช้รถส่วนกลางไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น 
ไม่ได้ระบุเวลาเดินทางไป-กลับ รวมเลข
ไมล์ ผู้ใช้ วันที่เบิกน้้ามันและสถานที่ไป 

- มีการจัดระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินการ
คลังไม่เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้
เป็นปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบ
ก้าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น บันทึก
ประวัติการซ่อม และพ่นตรากรม
ประมงตามแบบที่ก้าหนด 
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หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2554 และ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1-6) 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
ฝึกอบรม 
1. แนบหนังสือเชิญประชุม สั่งการ
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่ครบถ้วน 
2. ระบุรายละเอียดในแบบ 8708 ส่วน
ที่ 2 ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับเงิน/ผู้
จ่ายเงินไม่ได้ลงนามพร้อมระบุวันที่รับ/
จ่ายเงิน ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าท่ีพักของแต่ละคนในช่องหมายเหตุ   

- ไม่ได้มีการสอบทาน
เอกสารหลักฐานประกอบ 
การเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ ์และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อ
ตรวจพบอย่ า ง เคร่ งครั ดและ
ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/กลับใน
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานของแต่ละวันในหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 
3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการระบุรายละเอียดของงานที่ต้อง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอและไม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ 
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อ
ตรวจพบอย่ า ง เคร่ งครั ดและ
ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ 



19 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

4. ผู้ขออนุมัติ/ผู้รับรองการปฏิบัติงาน/
ผู้ขอเบิกเงิน/ผู้รับเงิน ไม่ได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-  หนังสือกรมประมงด่วนมาก 
ที่กษ 0503.5/ว 410 ลงวันที่1 
พ.ย. 53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
ในการจ้างเอกชนด้าเนินงานของ
ส่วนราชการ 

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 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอ และไม่
ท ร าบแนวทาง ในการ
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 ง เคร่ งครั ดและ
ก้าหนดให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ต่้ากว่า
เกณฑ์ พร้อมประสานกองคลังเพ่ือ
ปรับปรุงรายการและบันทึก
ทะเบียนคุมให้ครบถ้วนเป๋น
ปัจจุบัน 
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2. จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างในวันที่หรือ
ระยะเวลาที่ใกล้กันวงเงินรวมตั้งแต่หนึ่ง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

แสนบาทข้ึนไป ด้วยวิธีตกลงราคาโดย
ไม่ได้วางแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 
3. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ซึ่งมี
มูลค่าต่อหน่วยเกิน 5,000.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน 
การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
1. การจ้างเหมาบุคคลภายนอกได้
ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอนการจัดจ้าง 
ไม่เพียงพอและเหมาะสมตามระเบียบ
พัสดุที่ก้าหนด คือ 
- ใบส่งมอบงาน และรายงานการตรวจ
รับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
บางฉบับ ได้ ระบุรายละเ อียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับในแต่ละ
งวดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่เพียงพอ และไม่
ท ร าบแนวทาง ในการ
ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด   
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้ 

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่
ระเบียบพัสดุ และแนวทางที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น 
1. รายละเอียดของเนื้องานที่จัด
จ้าง ซึ่งสามารถตรวจนับชิ้นงานได้
อย่างชัดเจนพร้อมมีหลักฐานให้
ตรวจนับได้ในแต่ละงวดงาน 

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
1. จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อได้รับใบวางบิลในแต่ละเดือน พร้อม

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก้าหนดในประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างเคร่งครัด 
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/ว 462 ลง 28 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ  

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

 กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 
462 ลง 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

  

 
- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่  
GFMIS  ก้าหนดพร้อมตรวจสอบ
รายการให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
เช่ น  การปฏิบั ติ ง าน ในระบบ 
GFMIS ควรมีการมอบหมายหรือ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้าเข้าข้อมูล 
ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลังการ
น้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง 
และสอบทานรายงานจากระบบ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0409.3/ว 483 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS 
1. เลือกประเภทเอกสารคลาดเคลื่อน 
2. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน 
3. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ในระบบ 
GFMIS ก่อนการจัดท้าเอกสารใบสั่งซื้อ/
จ้าง (บส.01) 
4. ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้อนุมัติ ไม่ได้ระบุ
วันที่ในเอกสารขอเบิก (ขบ.01,02,03) 
และเอกสารขอจ่าย (ขจ.05) 
5. บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) บาง
รายการเข้าระบบ GFMIS ไม่สอดคล้อง
กับวันที่จ่ายเงิน 

- การสอบทานข้อมูลใน
เอกสารหลักฐานและ
รายงานที่เกี่ยวข้องไม่
เพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

1. ควรจัดระบบควบคุมภายใน
ด้านการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ให้เหมาะสม พร้อมมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/
หลัง การน้าเข้าในระบบ GFMIS 
ให้สอดคล้องกับหลักฐานความ
เป็นจริงและได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
3. เห็นควรให้มีการประสานงาน
กับกองคลังกรมประมง เพ่ือ
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ก้ากับดูแลการเบิกจ่ ายเงินใน
ระบบ GFMIS 
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้อง  กับประเภท
เอกสารใบส้าคัญ 

ปรับปรุงรายการที่คลาดเคลื่อนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
4. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 
(Criteria) 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ 
กค 0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2557  เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการประจ้าปี
งบประมาณ 2558 และ 2559 

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

- การสอบทานข้อมูลใน
เอกสารหลั กฐ านและ
รายงานที่ เ กี่ ยวข้อง ไม่
รัดกุมและเพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ
ขาดความน่าเชื่อถือ 

- เห็นควรให้มีการประสานงานกับ
กองคลังกรมประมง เพ่ือปรับปรุง
รายการที่คลาดเคลื่อนให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- พร้อมมอบหมายให้มีผู้ติดตาม
ข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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 สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –  2.  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
     

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น 
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 

 - งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่
สามารถน้าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
ส่งคลังพ.ศ. 2551 
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
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หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

 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 

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

 ลูกหนี้ 
1. ส่งใบส้าคัญหักล้างเงินยืม

เกินระยะเวลาที่ระเบียบ
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การเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการ
น้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 60 (3) 

2. 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ พัสดุ  พ . ศ . 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 
-  หนั ง สื อ ก รมบัญชี ก ล า ง  ที่  ก ค 
0410.3/ว 48 ลงวันที่  13 กันยายน 
2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ์
-  หลักเกณฑ์และหนั งสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการเงิน
สินทรัพย์และวัสดุ 
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
1. จัดท้าทะเบียนคุมวัสดุโดย
แยกเป็นรายประเภทแต่ไม่ได้
แยกเป็นรายชนิด 
2. ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่งของทั้งจ้านวนโดยมิได้ท้า
ทะเบียบคุมย่อย 

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ 
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพ่ือจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(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 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
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 

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ าง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1-6) 

2. ระบุรายละเอียดในแบบ
8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน 
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน 
ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าท่ีพักของแต่ละคนในช่อง
หมายเหตุ   
3. ไม่ได้แนบใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ 3)/ ใช้
แบบไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบ
ก้าหนด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่
เพียงพอและไม่

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ าง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้ มี ก าร
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1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/
กลับในบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานของแต่ละ
วันในหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย 
3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุ 

ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
 (Recommendation) 

รายละเอียดของงานที่ต้อง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน และไม่ได้แต่ง 
ตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน/รับ 
รองการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ 
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเอกชน
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 พอ  แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด   
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้ 

1 . เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ าง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพ่ือปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม. 
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ 
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา 
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

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
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หน่วยเกิน 5,000.-บาทจากงบ
ด้าเนินงาน 
การจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
1. การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ได้ก้าหนดแนวทางหรือขั้นตอน
การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ 

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

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตามเอกสาร
และเกิดความเสียหาย
กับทางราชการได้ 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ใบส่งมอบงาน และรายงาน
การตรวจรับการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอกบางฉบับ 
ได้ระบุรายละเอียดของปริมาณ 
และเนื้องานที่ตรวจรับในแต่ละ
งวดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28 
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
1. จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ  

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด 
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- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS  
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะถู ก ต้ อ ง  เ ช่ น  ก า ร
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ควรมีการ
มอบหมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง
การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง 
และสอบทานรายงานจากระบบ 
 

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS 
1. การควบคุมภายใน 
- ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
การจ่ายเงิน (P2) 
- ไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
มีผู้ปฏิบัติงานแทน 
2. เลือกประเภทเอกสาร
คลาดเคลื่อน 
3. เลือกแหล่งของเงิน
คลาดเคลื่อน 

- การสอบทาน
ข้อมูลในเอกสาร
หลักฐานและ
รายงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เพียงพอ 
 
 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค  0409 .3 / ว  483  ลงวั นที่  13 
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
ก้ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีความ

สอดคล้อง กับประเภทเอกสาร
ใบส้าคัญ 

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 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

10. วันที่บันทึกการจัดเก็บเงิน
เข้าระบบ GFMIS ไม่สอดคล้อง
กับเอกสารหลักฐานการรับเงิน 
11. รายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจากระบบ GFMIS
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามรายงาน
และทะเบียนคุมของหน่วยงาน 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 
0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2557  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ

4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ 

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
แ ล ะ ร า ย ง า น ที่

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด

- เห็นควรให้มีการประสานงานกับกองคลัง
กรมประมง เ พ่ือปรับปรุ ง รายการที่
คลาดเคลื่อนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
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ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

เรื่องท่ี 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ของหน่วยงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว
เป็นประจ้าทุกเดือน พบ
ประเด็น 
1. บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-
ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่า
ครุภัณฑ์ 
2. บัญชีรายได้รอรับรู้
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
3. บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ มี
มูลค่าสูงกว่าทะเบียนคุม  

เกี่ ยวข้องไม่รัดกุม
และเพียงพอ 

เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ
ขาดความน่าเชื่อถือ 

- พร้อมมอบหมายให้มีผู้ติดตามข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –  3.  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

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

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

 - มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

 - งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่
สามารถน้าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
ส่งคลังพ.ศ. 2551 
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 

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

 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ พัสดุ  พ . ศ . 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 
-  หนั ง สื อ ก รมบัญชี ก ล า ง  ที่  ก ค 
0410.3/ว 48 ลงวันที่  13 กันยายน 
2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ์

สินทรัพย์และวัสดุ 
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
1 .  จัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ ไม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ 
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
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-  หลักเกณฑ์และหนั งสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 

2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพ่ือจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(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 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด 

- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม 
- ระบุรายละเอียดในแบบ 
8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน 
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน 

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1-6) 

ไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าท่ีพักของแต่ละคนในช่อง
หมายเหตุ   

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่
เพียงพอและไม่

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
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- หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุราย 
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่
ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ 
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ 
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเอกชน
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 พอ  แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด   
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้ 

1 . เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพ่ือปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม. 
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ 
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- 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 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

วางแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม 
4. จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะคงทน
ถาวรและมีอายุการใช้งาน
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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 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ม่
เ พี ย ง พอ  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 

- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS 
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ 
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ 

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS 

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด 

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม 
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

มอบหมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง

1. การควบคุมภายใน
- ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
การจ่ายเงิน (P2) 

เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
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การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง 
และสอบทานรายงานจากระบบ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค  0409 .3 / ว  483  ลงวั นที่  13 
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
ก้ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้ อ ง  กั บป ร ะ เภท เ อก 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 

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

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 
0423.3/ ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2557  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ 
เรื่องท่ี 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ของหน่วยงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว 

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
แ ล ะ ร า ย ง า น ที่
เกี่ ยวข้องไม่รัดกุม
และเพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง และ
ขาดความน่าเชื่อถือ 

- เห็นควรให้มีการประสานงานกับกองคลัง
กรมประมง เ พ่ือปรับปรุ งร ายการที่
คลาดเคลื่อนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
- พร้อมมอบหมายให้มีผู้ติดตามข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

เป็นประจ้าทุกเดือน พบ
ประเด็น คือ บัญชีครุภัณฑ์ไม่
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ระบุฯ มีมูลค่าสูงกว่าทะเบียน
คุม   

สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  –  4.  กองตรวจการประมง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น 
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 

 - งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่
สามารถน้าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 
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- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3 
/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

สินทรัพย์และวัสดุ 
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
1. จัดท้าทะเบียนคุมวัสดุโดย
แยกเป็นรายประเภทแต่ไม่ได้
แยกเป็นรายชนิด  
2. ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่งของทั้งจ้านวนโดยมิได้ท้า
ทะเบียบคุมย่อย 

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ 
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพ่ือจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(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 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด 

- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
– กรณีมีความจ้าเป็นต้องจัด
จ้างปะยางรถยนต์ราชการ
ระหว่างเดินทางไปราชการ 
ไม่ได้ 

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
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(Recommendation) 
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1-6) 

ด้าเนินการขออนุมัติตาม
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 วรรค 2 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ 
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้าง
เอกชนด้าเนินงานของส่วนราชการ 

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 พอ  แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด เป็น
ผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตามเอกสาร
และเกิดความเสียหาย
กับทางราชการ 

1 . เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพ่ือปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (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. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสร้าง
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 พอ  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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เสียหายกับทาง
ราชการ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28 
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ  

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด 

- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS  
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ 
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ 
มอบหมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง
การน้าเข้า ผู้อนุมัติเบิก-จ่าย รับ-น้าส่ง 
และสอบทานรายงานจากระบบ 

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS 
1. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน 
2. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01) 
3. บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.
05) บางรายการเข้าระบบ

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม 
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค  0409 .3 / ว  483  ลงวั นที่  13 
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
ก้ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 

GFMIS ไม่สอดคล้องกับวันที่
จ่ายเงิน 

3. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
รายการบัญชีในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  –  5.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าจืด  

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

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

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

 - มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

 - งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่
สามารถน้าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
ส่งคลังพ.ศ. 2551 
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ พัสดุ  พ . ศ . 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 
-  หนั ง สื อ ก รมบัญชี ก ล า ง  ที่  ก ค 
0410.3/ว 48 ลงวันที่  13 กันยายน 

สินทรัพย์และวัสดุ 
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
- ตัดจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับตามใบ
ส่งของทั้งจ้านวนโดยมิได้ท้า
ทะเบียบคุมย่อย 

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ 
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2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ์
 

 และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพ่ือจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(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 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด 
 

- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม 
1. แนบหนังสือเชิญประชุม สั่ง
การ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา 
ไม่ครบถ้วน 
2. ระบุรายละเอียดในแบบ 
8708 ส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน 
เช่น ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลง
นามพร้อมระบุวันที่รับ/จ่ายเงิน 

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
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- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
- หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุราย 
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่  

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียง 
พอและไม่ทราบแนว 
ทางในการปฏิบัติที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ 
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัดและก้าหนดให้มีการตรวจ 
สอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ 
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ 
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเอกชน
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 พอ  แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด   
- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้ 

1 . เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพ่ือปรับปรุงรายการและ
บันทึกทะเบียนคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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- ไม่ได้ระบุราคาที่เคยจัดซื้อ/
จ้างภายใน 2 ปี งปม. 
- ไม่ระบุระยะเวลาที่ต้องการใช้
หรือส่งมอบพัสดุ 
- ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
ด้าเนินการจัดหา 
- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

 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 พอ  แ ล ะ ไ ม่
ทราบแนวทางในการ

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด   

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ 
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น 
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การจัดจ้าง ไม่เพียงพอและ
เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 

ปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- อาจเป็นผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการได้ 

รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง
สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28 
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ  

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด 

- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS  
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น การปฏิบัติ 
งานในระบบ GFMIS ควรมีการ 
มอบหมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้น้า
เข้าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อน/ หลัง

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS 
1. การควบคุมภายใน
- ผอ.ศูนย์ฯ ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
การจ่ายเงิน (P2) 

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

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

- 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) 

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

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

5. ไม่ได้พิมพ์หลักฐานการโอน
เงินของกรมบัญชีกลางจาก
ระบบ GFMIS ประกอบการ
เบิกจ่ายระหว่างรอใบเสร็จ 
รับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ 

สรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  –   6.  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ 
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(Recommendation) 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
- หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการเงิน
การจ่ายเงิน 
1. ใบส้าคัญบางฉบับไม่ได้
ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส้าคัญ 

 - มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

 - งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่
สามารถน้าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 

1. ด้าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังการเก็บรักษาเงินและการน้าเงิน
ส่งคลังพ.ศ. 2551 
2. ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ พัสดุ  พ . ศ . 2535 และที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 
-  หนั ง สื อ ก รมบัญชี ก ล า ง  ที่  ก ค 
0410.3/ว 48 ลงวันที่  13 กันยายน 
2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ์
-  หลักเกณฑ์และหนั งสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 

สินทรัพย์และวัสดุ 
การจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
1 . จัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ ไม่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

- มีการจัดระบบ
ควบคุมภายในด้าน
การเงินการคลังไม่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- จัดระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ อย่างเหมาะสม พร้อมถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท้าทะเบียนคุมวัสดุ 
โดยแยกเป็นประเภท และชนิดของวัสดุ 
และกรณีที่มีการเบิกใช้ให้ผู้เบิกจัดท้าใบ
เบิกพัสดุประกอบการเบิกใช้ 
2. ตัดยอดรายการวัสดุที่ขอเบิกออกจาก
ทะเบียนเพ่ือจะได้มียอดคงเหลือที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 
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- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(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 

- ระบบการควบคุมไม่
เพียงพออาจเกิด
ผลเสีย 
หายกับทางราชการ 

- บันทึกทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีระเบียบก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
เช่น บันทึกประวัติการซ่อม และพ่นตรา
กรมประมงตามแบบที่ก้าหนด 

- ให้ถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/ฝึกอบรม 
- แนบหนังสือเชิญประชุม สั่ง
การ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา 
ไม่ครบถ้วน 

- ไม่ได้มีการสอบ
ทานเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
เบิกจ่ายอย่าง
เพียงพอ 

- ท้าให้รายการค่าใช้ 
จ่ายในรายงานการเงิน
ไม่สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเอกสาร
หลักฐาน 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
1. ระบุชื่อ-สกุล และเวลามา/
กลับในบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
2. ไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานของแต่ละ
วันในหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่
เพียงพอและไม่
ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และ 
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก้าหนด เป็นผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
อาจเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

-  เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 
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3. หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการระบุราย 
ละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติไม่
ชัดเจน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ควบ 
คุมการปฏิบัติงาน/รับรองการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
4. ไม่พบรายงานผลการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการบางฉบับ 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือกรมประมงด่วนมาก ที่กษ 
0503.5/ว 410 ลงวันที่1 พ.ย. 53 เรื่อง 

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. การจัดท้ารายงานขอซื้อขอ
จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 27 
บางฉบับระบุรายละเอียดไม่
ครบถ้วน เช่น 

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

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินตาม 

1 . เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่ า ง เคร่ งครั ดและก้ าหนดให้มี การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างสม่้าเสมอ 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

ซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเอกชน
ด้าเนินงานของส่วนราชการ 

- ระบุเหตุผลและความจ้าเป็นที่
ต้องซื้อ/จ้างไม่ชัดเจนเพียงพอ 
2. ใบสั่งซื้อ/จ้างบางฉบับระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
ระบุเลขที่ใบสั่ง ไม่ได้ระบุ
ค่าปรับขั้นต่้า กรณีจ้างระบุ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่
สอดคล้องกับรายงานขอซื้อ/
จ้าง และผู้รับใบสั่งซื้อ/จ้างไม่ได้

เอกสารและเกิดความ
เสียหายกับทาง
ราชการ 

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์ พร้อม
ประสานกองคลังเพ่ือปรับปรุงรายการและ
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 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียง 
พอ และไม่ทราบ
แนว 
ทางการปฏิบัติที่ถูก 
ต้อง และครบถ้วน 

- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
และถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด อาจ
เป็นผลให้ 

- เห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ที่ระเบียบพัสดุ 
และแนวทางที่กรมบัญชีกลางก้าหนด เช่น 
รายละเอียดของเนื้องานที่จัดจ้าง ซึ่ง 

หลักเกณฑ์/ข้อก าหนด (Criteria) สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (Effects) ข้อเสนอแนะ  
(Recommendation) 

เหมาะสมตามระเบียบพัสดุที่
ก้าหนด คือ ใบส่งมอบงาน และ
รายงานการตรวจรับการจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกบาง
ฉบับ ได้ระบุรายละเอียดของ
ปริมาณ และเนื้องานที่ตรวจรับ
ในแต่ละงวดไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 

ไม่สามารถจ่ายเงินตาม
เอกสารและเกิดความ
เ สี ย ห า ย กั บ ท า ง
ราชการ 

สามารถตรวจนับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
พร้อมมีหลักฐานให้ตรวจนับได้ในแต่ละ
งวดงาน 
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- ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง 28 
พฤศจิกายน2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
- จัดท้ารายงานขอซื้อน้้ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อได้รับใบวางบิลใน
แต่ละเดือน พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่
ถือปฏิบัติตามหนังสือ  

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก้าหนดในประเด็นข้อตรวจพบ
อย่างเคร่งครัด 

- ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ GFMIS  
ก้าหนดพร้อมตรวจสอบรายการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ควรมีการ
มอบ หมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค  0409 .3 / ว  483  ลงวั นที่  13 
ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
ก้ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 

3. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS 
1. เลือกแหล่งของเงินและเลือก
ประเภทเอกสารคลาดเคลื่อน 
2. เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
คลาดเคลื่อน 
3. ตรวจรับพัสดุ (บร.01) ใน
ระบบ GFMIS ก่อนการจัดท้า
เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01) 

- การสอบทานข้อมูล
ในเอกสารหลักฐาน
และรายงานที่
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

- รายการทางการเงิน
ของหน่วยงานในระบบ 
GFMIS มีความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง ท้าให้
ขาดความน่าเชื่อถือ 

1. ควรจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เหมาะสม 
พร้อมมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 
2. ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารก่อน/หลัง
การน้าเข้าในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับหลักฐานความเป็นจริงและได้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก้าหนดอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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3. สรุปเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน
หรือหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบรำยกำรบัญชีของส่วนรำชกำร ซึ่งในตัวอย่ำงอำจมีข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์และครบถ้วนทั้งหมด จึงเห็นควรให้ผู้ตรวจสอบได้พิจำรณำและน ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับภำรกิจ
และสภำพแวดล้อมขององค์กร ส ำหรับกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS  

ทั้งนี้  จำกผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวิเครำะห์ผลกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน สำมำรถก ำหนดเป็นแนวทำง เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS : Government Fiscal Management Information System ใน
ภำพรวมของกรมประมงได้ ดังนี้ 

1. การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
หน่วยงำนผู้เบิกต้องมีกำรควบคุมกำรเข้ำปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงเหมำะสม และรัดกุม

เนื่องจำกหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรก ำหนดสิทธิกำรใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้งำน (user 
name) และรหัสผ่ำน (password) 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
2.1 มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้ำที่

อย่ำงชัดเจน และเหมำะสม 
2.2 มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรใช้บัตร Smart Card กำรส่ง

ข้อมูลผ่ำน Excel loader , Token Key หรือ Web Online เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำไป
ปฏิบัติงำน ในระบบ GFMIS 

3. ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM)
กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรให้ถูกต้อง ตรงตำมแผน

งบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร งบรำยจ่ำย และทรำบงบประมำณคงเหลือของหน่วยงำน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบ
กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ 

3.1 บันทึกควบคุมเงินงบประมำณที่ได้รับในทะเบียนคุมเงินงบประมำณรำยจ่ำยอย่ำง
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยควบคุมแยกตำมแผนงบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร และงบรำยจ่ำย 

3.2 มีกำรตรวจสอบยืนยันยอดงบประมำณคงเหลือตำมทะเบียนคุมงบประมำณ
เปรียบเทียบกับรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS หำกยอดคงเหลือไม่ตรงกันให้ตรวจสอบ
ว่ำเกิดจำกสำเหตุใด อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 3.3 กรณีท่ีรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS มียอดคลำดเคลื่อนไม่ 
ตรงกับทะเบียนคุมงบประมำณให้ตรวจสอบรำยกำรที่มีควำมผิดปกติ ได้แก่ มีกำรเบิกเงินในรำยกำรที่ไม่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณหรือมีกำรบันทึกแหล่งของเงินไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมำณ แต่
บันทึกรหัสงบประมำณของเงินในงบประมำณ (16 หลัก) หำกเกิดกรณีเช่นนี้จะท ำ ให้งบประมำณถูกตัดไปทั้ง
เงินในงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 
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รูปภาพที่ 8 กำรตรวจสอบรำยงำนสถำนะเบิกจ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

กำรตรวจสอบรำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 
1. ท ำกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้รหัสงบประมำณถูกต้องหรือไม่
2. ท ำกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้หมวดรำยจ่ำยถูกต้องหรือไม่
3. จ ำนวนเงินในช่องใบสั่งซื้อ/สัญญำ ถูกต้องหรือไม่ (มีจ ำนวนเงินเกินควำมเป็นจริงเนื่องจำกมี

กำรบันทึกใบสั่งซื้อ/สัญญำซ้ ำ) 
4. จ ำนวนเงินในช่องเบิกจ่ำยสะสมถูกต้องหรือไม่
5. เกิดจำกกำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยโดยใช้รหัสงบประมำณเป็นเงินในงบประมำณ แต่บันทึกรหัส

แหล่งของเงินเป็นเงินนอกงบประมำณ ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน สังเกตได้จำกรหัสแหล่งของเงิน ตัวอย่ำง รหัสแหล่ง
ของเงิน 5326000 ในหลักที่ 3 แสดงถึงประเภทของเงิน ซึ่งกรณีเป็นเงินในงบประมำณ จะต้องเป็นเลข 1 ซึ่ง
ตำมตัวอย่ำงเป็นเลข 2 แสดงว่ำเป็นเงินนอกงบประมำณฝำกคลัง หำกเกิดกรณีเช่นนี้จะท ำให้งบประมำณถูกตัด
ไปทั้งเงินในงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
วิธีกำรบันทึกรำยกำรเพื่อปรับปรุงรำยกำร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ย่อย ๆ คือ 
1. ส ำหรับเอกสำรกำรขอเบิกท่ียังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงิน โดยกรมบัญชีกลำง หรือส ำนักงำนคลัง

จังหวัด ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขโดย กลับรำยกำรเอกสำรขอเบิกโดยใช้ค ำสั่งงำน ZFB08 
2. ส ำหรับเอกสำรกำรขอเบิกที่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงิน โดยกรมบัญชีกลำง หรือส ำนักงำนคลัง

จังหวัด ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยกำรปรับปรุงหมวดรำยจ่ำยโดยใช้ค ำสั่งงำน ZGL_J7 
- รำยกำรขอเบิกโดยใช้หมวดรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกคลังประเภทหนึ่งแต่ท ำกำร 

บันทึกรำยกำรขอเบิกเป็นเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลังอีกประเภทหนึ่ง 
ปรับปรุงโดย ใช้วิธีโอนขำยบิล 
- รำยกำรขอเบิกเงินโดยใช้หมวดรำยจ่ำยเงินในงบประมำณประเภทหนึ่ง แต่ท ำกำรบันทึก 

รำยกำรขอเบิกเป็นเงินในงบประมำณอีกประเภทหนึ่ง 
ปรับปรุงโดย ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยใช้ค ำสั่งงำน ZGL_J7 เพ่ือ 

ปรับปรุงหมวดรำยจ่ำย 
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-  รำยกำรขอเบิกโดยใช้แหล่งของเงิน และรหัสงบประมำณ ไม่สัมพันธ์กัน เช่น ระบุแหล่ง 
ของเงินเป็นเงินนอกงบประมำณฝำกคลัง และรหัสงบประมำณเป็นเงินในงบประมำณ 

ปรับปรุงโดย ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงที่เครื่อง TERMINAL โดยใช้ค ำสั่งงำน ZGL_J7 โดยให้ 
ตรวจสอบรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลัง ทั้งก่อนและหลัง
กำรปรับปรุงเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินงบประมำณและเงินฝำกคลัง กรณีที่ปรับปรุงรำยงำนจำกคำ 
สั่งงำน ZGL_J7 และมีผลให้เงินฝำกคลังถูกปรับลดยอดให้ปรับเพิ่มเงินฝำกคลังโดยใช้ค ำสั่งงำน ZGL_JK2 

3. กำรปรับปรุงรำยกำรที่ใช้ค ำสั่งงำน ZGL_J7 ให้ตรวจสอบรำยงำนสถำนะงบประมำณทุกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณคงเหลือของหน่วยงำน 

4. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (Purchasing Order : PO)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งแต่ 5,000 บำท ขึ้นไปต้องจัดท ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS ซ่ึง 

ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบก่อนท ำใบสั่งซื้อ/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 กรณีท่ีมีกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้วให้ดำ เนินกำรเบิกจ่ำยโดยเร็ว 

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
กรณีมีกำรบันทึก PO ซ้ ำ หรือไม่ถูกต้องให้ท ำกำรยกเลิก PO ดังกล่ำว โดยใช้ค ำสั่งงำน ME22N  

หรือกรณ ีWeb Online บันทึกในหน้ำจอรำยกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง เลือกประเภทเอกสำรแล้วท ำกำรยกเลิกรำยกำร 
5. ระบบเบิกจ่าย (Accounting Payable : AP)

 เป็นระบบงำนเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลกำรขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง/ส ำนักงำนคลังจังหวัด
ทั้งท่ีเป็นเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ โดยกำรขอเบิกเงินจำกคลัง ส่วนรำชกำรสำมำรถขอรับเงินได้ 
2 วิธี คือ ให้กรมบัญชีกลำงโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง หรือโอนเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำรเพ่ือจ่ำยต่อให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยกำรปฏิบัติงำนในระบบเบิกจ่ำยเงิน
จะเชื่อมโยงกับ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและระบบงบประมำณ ซึ่งท ำให้สำมำรถตรวจสอบยอดเงินงบประมำณ 
คงเหลือได้ทันท ี

กำรตรวจสอบในระบบเบิกจ่ำย 
1. กำรควบคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิก

1.1 มีกำรบันทึกควบคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิกในทะเบียนคุมเอกสำรหลักฐำนขอเบิก 
1.2 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุม 

เงินงบประมำณเพ่ือตรวจสอบว่ำมีเงินงบประมำณเพียงพอส ำหรับเบิกจ่ำย ก่อนน ำหลักฐำนขอเบิกเสนอผู้มีอำ 
นำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย 

1.3 มีกำรท ำขอเบิกโดยเร็ว ไม่ล่ำช้ำโดยสุ่มตรวจสอบระยะเวลำที่ใช้ในกำรท ำขอเบิก 
2. กำรควบคุมกำรขอเบิกเงินจำกคลัง

2.1 รำยกำรขอเบิกทุกรำยกำรมีกำรบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมเลขท่ีเอกสำรขอเบิก 
เพ่ือควบคุมมิให้มีกำรบันทึกรำยกำรขอเบิกซ้ ำ 
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2.2 มีกำรพิมพ์รำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลังและสอบทำนรำยละเอียดในรำยงำนฯ 
เปรียบเทียบกับเอกสำรหลักฐำนขอเบิก 

2.3 มีกำรเสนอรำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลังให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติในรำยงำนฯ ก่อน 
ท ำกำรอนุมัติเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS 

2.4 กำรอนุมัติเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS กระท ำโดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
2.5 ทุกสิ้นเดือนให้ตรวจสอบรำยงำนสรุปกำรขอเบิกเงินของหน่วยงำนกับเอกสำร 

หลักฐำนขอเบิก 
3. กำรรับ-จ่ำยเงิน

3.1 กรณีกรมบัญชีกลำง โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิโดยตรง 
3.1.1 ตรวจสอบรำยกำรขอเบิกว่ำ มีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ ครบถ้วน 

ถูกต้อง ตรงตำมหลักฐำนขอเบิก โดยตรวจสอบรำยงำนแสดงกำรจ่ำยเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิ กับเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยของหน่วยงำน 

3.1.2 มีกำรจัดเก็บรำยงำนแสดงกำรจ่ำยเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิแนบประกอบกับ 
หลักฐำนขอเบิกตำมล ำดับกำรจ่ำยในแต่ละวัน 

3.2 กรณีกรมบัญชีกลำง/ส ำนักงำนคลังจังหวัด โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของส่วน 
รำชกำรเพ่ือจ่ำยต่อให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ 

3.2.1 มีกำรจ่ำยเงินตรงตัวเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ และจ ำนวนเงินที่จ่ำยถูกต้อง 
3.2.2 ต้องไม่มีกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ ก่อนได้รับกำรโอนเงิน โดยตรวจสอบ 

วันที่ที่รับเงินจำกรำยงำนแสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำย 
3.2.3 มีกำรควบคุมกำรรับ-จ่ำยเงิน โดยจัดท ำทะเบียนขอเบิก และบันทึกรำยกำร 

จ่ำยเงินให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดขอเบิกค้ำงจ่ำยได้ 
3.2.4 ตรวจสอบรำยงำนกำรขอเบิกเงินท่ีได้รับแต่ยังไม่ได้จ่ำยเงินให้ผู้ขำย ณ วัน 

สิ้นเดือนกับทะเบียนคุมกำรรับ – จ่ำยเงิน ตำมข้อ  3.2.3 กรณีมีข้อคลำดเคลื่อนให้หำสำเหตุของข้อ
คลำดเคลื่อนดังกล่ำว 

3.2.5 ตรวจสอบรำยงำนติดตำมสถำนกำรณ์อนุมัติขอเบิก เพ่ือตรวจสอบรำยกำร 
ขอเบิกท่ีค้ำงนำนทุกสิ้นเดือน และหำสำเหตุพร้อมทั้งด ำเนินกำรแก้ไข 
* หมำยเหตุ กรณีไม่มีเครื่อง Terminal ให้ประสำนขอรำยงำนจำกต้นสังกัด หรือ ส ำนักงำนคลังจังหวัด

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
กรณีพบข้อผิดพลำดต้องท ำกำรยกเลิกรำยกำรขอเบิกในระบบเบิกจ่ำย ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
เบิกจ่ำยผ่ำนเครื่อง Terminal 
1. กรณีจ่ำยเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิโดยตรง

1.1 ขอเบิกเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
   - กรณีท่ียังไม่ได้อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำร 

ขอเบิกข้ันที ่2 (P2) ยกเลิกรำยกำรโดยใช้ค ำสั่งงำน MR8M 
- กรณีท่ีอนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 2 (P2)  

แล้วแต่กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินต้องประสำนกรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว 
1.2 ขอเบิกเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 

- กรณีท่ียังไม่ไดอ้นุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 2 
(P2) ยกเลิกรำยกำรโดยใช้ค ำสั่งงำน ZFB08 
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- กรณีท่ีอนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 2 
(P2) แล้ว แต่กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินต้องประสำนกรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำร 

2. กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร
 -  กรณีท่ียังไม่ได้อนุมัติรำยกำรขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 2(P2) 

ยกเลิกรำยกำรโดยใช้ค ำสั่งงำน ZFB08 
- กรณีท่ีอนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 1(P1) หรืออนุมัติรำยกำรขอเบิกข้ันที่ 2(P2) แล้วแต่ 

กรมบัญชีกลำงยังไม่ได้อนุมัติรำยกำรต้องประสำนกรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว  
-  กรณีเบิกจ่ำยผ่ำน Excel Loader ให้แจ้งขอยกเลิกรำยกำรขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลำง

หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด  
3. กรณีพบข้อผิดพลำด เช่น กำรบันทึกหมวดรำยจ่ำยหรือรหัสงบประมำณไม่ถูกต้อง หลังจำก

ได้รับอนุมัติกำรจ่ำยเงินโดยกรมบัญชีกลำงหรือส ำนักงำนคลังจังหวัดและประมวลผลกำรจ่ำยเงินแล้ว ให้ท ำกำร
ปรับปรุงแก้ไขท่ีเครื่อง Terminal โดยใช้ค ำสั่งงำน ZGL_J7 

6. ระบบรับและน าส่ง
ภำพรวมกำรปฏิบัติงำนในระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS กำรปฏิบัติงำนในระบบ 

รับและน ำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS มีข้ันตอนหลักในกำรปฏิบัติงำน 4 ขั้นตอน คือ 
1. กำรรับเงิน และบันทึกข้อมูลกำรรับเงินเข้ำสู่ระบบ GFMIS เมื่อหน่วยงำนจัดเก็บเงินรำยได้

และออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรรับเงินแล้ว หน่วยงำนต้องบันทึกข้อมูลกำรรับเงินเข้ำสู่
ระบบ GFMIS ซึ่งบันทึกข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนโดยให้บันทึกรำยกำรเข้ำระบบในวันที่มีกำรรับเงิน 

2. กำรน ำเงินส่งคลัง เมื่อหน่วยงำนจัดท ำใบน ำฝำก (Pay in slip) โดยระบุประเภทเงินที่ต้องกำร
น ำส่งในใบน ำฝำกที่เป็นของศูนย์ต้นทุนของตนเอง และน ำใบน ำฝำกพร้อมตัวเงินส่งคลังที่ธนำคำรกรุงไทยจ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรจะบันทึกข้อมูลรำยกำรน ำส่งเงิน (ประเภทเอกสำรCJ) ให้กับหน่วยงำนผู้น ำส่งเงิน และ
ธนำคำรกรุงไทยฯ จะออกใบรับเงิน (Deposit Receipt) ซึ่งเป็นหลักฐำนกำรน ำส่งเงินให้กับหน่วยงำน  

3. กำรบันทึกข้อมูลกำรน ำเงินส่งคลัง เมื่อหน่วยงำนน ำส่งเงินที่ธนำคำรกรุงไทยฯ เรียบร้อยแล้ว
ต้องบันทึกข้อมูลกำรน ำส่งเงินดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ GFMIS โดยระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้น ำส่งเงิน วันที่น ำฝำก หรือ
วันที่คิดมูลค่ำเงินที่น ำส่ง และรหัสอ้ำงอิงธนำคำร 16 หลัก ให้ตรงกับรำยละเอียดในใบรับเงินที่ได้รับจำก
ธนำคำรฯ ภำยในวันเดียวกันกับกำรน ำเงินส่งที่ธนำคำรฯ หรืออย่ำงช้ำไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

4. กำรกระทบยอดบัญชีพักเงินน ำส่ง เมื่อหน่วยงำนน ำส่งเงินที่ธนำคำรกรุงไทยฯ และบันทึก
ข้อมูลกำรน ำส่งเงินในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับข้อมูลในใบรับเงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับจำกธนำคำร 
แล้ว ระบบจะกระทบยอดหักล้ำงบัญชีพักเงินน ำส่ง (1101010112) ให้โดยอัตโนมัติทุกวัน ถ้ำหน่วยงำนบันทึก 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะเกิดรำยกำรคงค้ำงในระบบ ซึ่งหน่วยงำนต้องตรวจสอบหำสำเหตุข้อคลำดเคลื่อนต่อไป 

กำรตรวจสอบในระบบรับและน ำส่ง  ในระบบรับ-น ำส่งเงินมีจุดเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูล ดังนี้ 

1. กำรควบคุมกำรรับเงิน
1.1 กำรรับเงินแต่ละประเภทมีหลักฐำนกำรรับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ตำมท่ีระเบียบ 

ก ำหนด เช่น ใบเสร็จรับเงิน  
1.2 กำรบันทึกรำยกำรรับเงินในระบบ GFMIS มีกำรพิมพ์รำยงำนกำรรับรำยได้และน ำส่ง 

เงินคงคลัง และสอบทำนรำยละเอียดในรำยงำนฯ เปรียบเทียบกับหลักฐำนกำรรับเงินว่ำถูกต้อง ตรงกัน 
1.3 ตรวจสอบว่ำ มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินแต่ละประเภทและมีกำร 

บันทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนดังกล่ำว ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตำม หลักฐำนและเป็นปัจจุบัน 
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2. กำรควบคุมกำรน ำส่งเงิน
2.1 กำรน ำส่งเงินแต่ละประเภทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนน ำเงนิฝำกเข้ำ 

บัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำง/ส ำนักงำนคลังจังหวัด ที่ธนำคำรกรุงไทย และต้องมีหลักฐำนกำรน ำ 
ส่งเงินครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนด ได้แก่ ส ำเนำใบน ำฝำกเงิน (Pay in slip) ที่มีเลข Bar code และ
ใบรับเงินของธนำคำร (Deposit receipt) 

2.2 กำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินในระบบ GFMIS มีกำรพิมพ์รำยงำนกำรรับรำยได้และ
น ำส่งเงินคงคลัง และสอบทำนรำยละเอียดใน รำยงำนฯ เปรียบเทียบกับหลักฐำนกำรน ำส่งว่ำ ถูกต้อง ตรงกัน 

2.3 ผู้มีอ ำนำจได้ลงนำมอนุมัติน ำส่งในรำยงำนกำรรับรำยได้และน ำส่งเงินคงคลัง ก่อนท ำ 
กำรอนุมัติน ำเงนิส่งคลัง ในระบบ GFMIS Terminal หรือใน Web Online 

2.4 ตรวจสอบว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรน ำส่งในทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมหลักฐำนและเป็นปัจจุบัน 

2.5  กำรน ำส่ง/น ำฝำกเงินแต่ละประเภท เป็นไปตำมระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด 
2.6 กำรตรวจสอบสถำนะกำรน ำส่งเงินจำกรำยงำนแสดงสถำนะเอกสำรกำรน ำส่งเงิน

ของส่วนรำชกำร หลังกำรน ำส่งเงิน เพ่ือตรวจสอบควำมคืบหน้ำของข้อมูลกำรน ำส่งเงิน 
2.7 ตรวจสอบว่ำทุกสิ้นเดือนมีกำรพิมพ์รำยงำนแสดงเงินรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน ำ 

ส่งคลัง ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. กำรตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรรับและน ำส่งเงินในระบบ GFMIS

3.1 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้ำสู่ระบบจำกรำยงำนสมุดรำยวันทั่วไป หรือรำยงำนแสดง
ภำพรวมเอกสำรผ่ำนรำยกำร ส ำหรับกรณีเอกสำรพักรำยกำรให้ตรวจสอบจำกรำยงำนแสดงภำพรวมเอกสำร
พักรำยกำร  

3.2 กำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงิน ระบบจะลดยอด “บัญชีพักเงินน ำส่ง” ให้โดยอัตโนมัติ 
แต่หำกข้อมูลรำยกำรน ำส่งเงินที่ได้รับจำกธนำคำร ได้แก่ จ ำนวนเงิน ศูนย์ต้นทุน ผู้น ำส่ง วันที่คิดมูลค่ำ (วันที่
ตำมใบรับเงินของธนำคำร) และเลขที่อ้ำงอิง 16 หลัก ไม่ตรงกับที่หน่วยงำนบันทึก ระบบจะไม่สำมำรถกระทบ
ยอดให้ได้ ท ำให้ยอดบัญชีเงินสดหรือเงินฝำกธนำคำรและบัญชีพักเงินน ำส่ง ยังคงมียอดค้ำงอยู่ที่หน่วยงำน จึง
เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้เบิกที่ต้องตรวจสอบข้อมูล กำรน ำส่งจำกรำยงำนแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
ตรวจสอบกับงบทดลองรำยเดือน เมื่อมีกำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินในระบบครบถ้วนถูกต้องยอดคงเหลือใน
บัญชีพักเงินน ำส่ง (1101010112) จะต้องเท่ำกับศูนย์  

3.3 ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง ของรำยงำนที่เก่ียวข้องกับระบบรับและน ำส่ง ทุกสิ้น
เดือน ดังนี้ 

- กำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินต้องมียอดตรงกับทะเบียนคุมกำรน ำส่งเงิน
รำยได้แผ่นดิน จำกรำยงำนแสดงเงินรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน ำส่งคลังของหน่วยงำน ยอดเงินฝำกคลัง จำก
รำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังของหน่วยงำน  

- รำยงำนงบทดลองรำยเดือน รำยกำรบัญชีพักเงินน ำส่ง จะต้องเท่ำกับศูนย์ ถ้ำมียอด
คงเหลือด้ำนเครดิต แสดงว่ำมีกำรน ำส่งเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกรำยกำรน ำส่งในระบบ ถ้ำมียอดคงเหลือด้ำน
เดบิต แสดงว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรำยละเอียดกำรน ำส่งเงินจำกรำยงำนแสดงบัญชีแยก
ประเภททั่วไป กับเอกสำรใบรับเงินที่ได้รับจำกธนำคำรและทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงิน  

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำรเบิกเกินส่งคืนโดยตรวจสอบว่ำมีกำร
คืนเงินงบประมำณจำกรำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
1. กำรบันทึกรำยกำรรับเงินและบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำมีกำรบันทึก

รำยกำรผิดให้มีกำรยกเลิกเอกสำรโดยใช้ค ำสั่งงำน ZFB08 และ Web Online เลือกประเภทจัดเก็บรำยได้หรือ
ประเภทน ำส่งเงิน แล้วท ำกำรยกเลิกเอกสำร 

2. กำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินกรณี รหัสศูนย์ต้นทุนผู้น ำส่งเงิน วันที่น ำฝำก หรือวันที่คิด
มูลค่ำ หรือรหัสอ้ำงอิงธนำคำร 16 หลัก ไมถู่กต้องให้แก้ไขโดยใช้ค ำสั่งงำน FB02 

3. ส ำหรับรำยกำรที่กระทบยอดหักล้ำงบัญชีพักเงินน ำส่งและเอกสำรที่มีสถำนะเอกสำรเป็นพัก
รำยกำร ต้องประสำนกรมบัญชีกลำงหรือส ำนักงำนคลังจังหวัดด ำเนินกำร 
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7. ระบบบัญชีแยกประเภท
1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารอ้างอิง กับยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบทดลอง
2. ตรวจสอบช่องยอดยกไป โดยดูดุลของบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่

- สินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นเลข 1 ต้องมีตัวเลขเป็น +  - หนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 2 ต้องมีตัวเลขเป็น ( )
-  ส่วนทุน รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นเลข 3 ต้องมีตัวเลขเป็น ( )  - รายได ้รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 4 ต้องมีตัวเลขเป็น ( )
-  ค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นเลข 5 ต้องมีตัวเลขเป็น +

รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีเงินสดในมือ-1101010101 - จัดเก็บรายได้แผ่นดินของตนเอง  
(นส 01/RA) 
- จัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน 
(นส 03/RC) 
- จัดเก็บรายไดเ้งินนอกฝากคลังของตนเอง  
(นส 01/RB) 
- จัดเก็บรายไดเ้งินนอกฝากคลังแทนหน่วยงานอ่ืน 
(นส 03/RD) 
- จัดเก็บรายไดเ้งินนอกฝากธนาคารพาณิชย์  
(บช 01/RE) 
- รับเงินจากการเบิกเงินฝากธนาคาร  
(บช 01/JR) 

- น าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง  
(นส 02/R1) 
- น าส่งรายแผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น  
(นส 02/R3) 
- น าส่งรายได้เงินนอกฝากคลังของตนเอง  
(นส 02/R2) 
- น าส่งรายได้เงินนอกฝากคลังแทน
หน่วยงานอ่ืน (นส 02/R4) 
- ถอนรายได้เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ 
(บช 01/PP) 
- ถอนเงินจากการเบิกเงินฝากธนาคาร  
(บช 01/JR) 

- ดุลบัญชีอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จ านวนเงิน
คงเหลือจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในรายงาน
เงินสดคงเหลือประจ าวัน 

บัญชีพักเงินน าส่ง - 1101010112 - น าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง   (นส 02/R1) 
- น าส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอ่ืน  
(นส 02/R3) 
- น าส่งรายได้เงินนอกฝากคลังของตนเอง  
(นส 02/R2) 
- น าส่งรายได้เงินนอกฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น 
(นส 02/R4) 

- น าเงินส่งที่ธนาคารกรุงไทย 
(ใบน าฝาก/CJ) 

- ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เมื่อหน่วยเบิกจ่ายน า
เ งิ น ส ด พ ร้ อ ม ใบ  Pay in Slip น า ฝ า ก ที่
ธนาคารกรุงไทย และหน่วยเบิกจ่ายบันทึก
รายการน าส่งเงินเข้าระบบ จะบันทึกบัญชีด้าน
เดบิตยอดคงเหลือควรเท่ากับศูนย์ 
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รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีเงินฝากคลัง - 1101020501 
 

- น าเงินฝากคลัง (นส 02/RX) 
- น าเงินฝากคลังแทนกัน (นส 02/RY) 
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล 
ภายในกรม (บช 01/R1) 
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล 
ระหว่างกรม (บช 04/RJ) 
- รับเงินฝากคลังจากการโอนขายบิล 
ภายในกรม-หนีส้ิน (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-หนีส้ิน (บช 01/RL) 
- เบิกเงินฝากคลังเพื่อโอนขายบิลระหว่าง
กรม-หนี้สิน ผบช 04/RK) 
 

- ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเดบิต เป็นการแสดงยอด
คงเหลือบัญชีเงินฝากคลังของทุกรหัสบัญชีเงิน
ฝากคลัง 
 - หน่วยเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบรายละ 
เอียดของแต่ละรหสับัญชีเงินฝากคลังได้จาก
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ด้วยค าสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ จาก Web 
Report G06C หรือ G21Cซึ่งยอดคงเหลือของ
แต่ละรหัสบัญชีเงินฝากคลังจะเท่ากับยอด
คงเหลือในแต่ละรหสับัญชีเงินฝากคลังตาม
ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  
 

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

- กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบญัชี (PY) 
- น าเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR) 
 

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

 - ดุ ลบัญ ชีอยู่ ด้ าน เดบิ ต  เป็ นรายการที่
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงาน 
จ านวนเงินท่ีกรมบัญชีกลางโอนให้ตามรายการ
ขอเบิก 
- จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่
รายงานยอดต้องเท่ากับงบกระทบยอดเงินฝาก
ธน าคาร  / Statement ที่ ได้ รั บ แ จ้ งจ าก
ธนาคาร27 
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รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ - กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบญัชี (PY) 
- น าเงินฝากธนาคาร (บช 01/JR) 
 

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

 - ดุ ลบัญ ชีอยู่ ด้ าน เดบิ ต  เป็ นรายการที่
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงาน 
จ านวนเงินท่ีกรมบัญชีกลางโอนให้ตามรายการ
ขอเบิก 
 

บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง - 1102050124 
 

- เมื่อหน่วยเบิกจ่ายจัดท าขอเบิกเงินโดยวิธี
จ่ายเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของหน่วย
เบิกจ่าย  

 - เมือกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีให้
หน่วยเบิกจ่าย 

 - ดุลบัญชีอยู่ด้านเดบิต เป็นรายการ Auto 
โดยบันทึกจ านวนเงิน  
 

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-  
 

- ตั้งเบิกเพื่อจ่ายลูกหนีเ้งินยืม (ขบ 02/K1) 
 

- ล้างลูกหนี้เงินยืมเป็นค่าใช้จ่าย (บช 
01/G1) 
- ลดยอดลูกหนี้เงินยืม (บช 01/BE) 
 

 - ดุลบัญชีอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จ านวนเงินที่
ลูกหนี้ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมจะต้องตรวจสอบ
กับสัญญายืมเงินที่ยังไม่ชดใช้ (ทะเบียนคุม
ลูกหนี้) 
 

บัญชีวัสดุคงคลัง - 1101010105 
 

- จ านวนเงินที่จ่ายซื้อวัสดุคงคลัง ซึ่งเกิดจาก
ข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- จ านวนเงินที่เบิกวัสดุคงคลัง ซึ่งจะเกิดจา
การปรับปรุ งบัญ ชีในระบบบัญ ชีแยก
ประเภท 
 

 - หมายถึง จ านวนเงินของวัสดุคงเหลือจะต้อง
ตรวจสอบให้ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี 
คุมวัสดุของฝ่ายพัสดุ 
 

บัญชีพักสินทรัพย์ 
 

- จ านวนเงินที่บันทึกรับรู้สินทรัพย์  แต่ยังไม่
สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบได้ต้องแจ้งส่วน
รายการต้นสังกัด ด าเนินการสร้างข้อมูลหลัก
สินทรัพย์และล้างบัญชีพักสินทรัพย์ 
 

- จ าน วน เงิน ที่ ได้ มี ก ารล้ า งบั ญ ชีพั ก
สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือรับรู้เป็น
บัญ ชีค่ าครุภั ณ ฑ์ มู ลค่ าต่ ากว่ า เกณ ฑ์
เนื่องจากมีราคาต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท 
 

 - หมายถึง จ านวนเงินที่ยังไม่ด าเนินการล้าง
บัญ ชี เป็ นสินทรัพย์ รายตั ว หรือบัญ ชีค่ า
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งยอดควรเป็น
ศูนย์ 
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รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีสินทรัพย์ - 1xxxxxxxxx 
 

- จ านวนมูลค่ าสินทรัพย์ถาวรที่ อยู่ ในความ
ครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งจะต้องตรงกับ
ข้อมูลในบัญชีคุมสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบ GFMIS 
ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้จัดซื้อตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และสินทรัพย์เดิมที่ได้มีการยกยอด
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS แล้ว 
 

- จ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ ได้มีการตัด
จ าหน่ายหรือ โอนให้ส่วนราชการอื่นจะต้อง
ตัดจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
 

 - หมายถึง จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ
ส่วนราชการ ณ วันที่จัดท ารายงานจ านวนเงิน
คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม
สินทรัพย์รายตัวทุกรายการ 
 

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - 2101xxxxxx 
 

- กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (PA) 
 

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

 - ยอด เจ้ าหนี้ การค้ า/ใบส าคัญ ค้ างจ่ าย
คงเหลือในทะเบียนคุมรายการขอเบิก-ขอจ่าย
ในระบบ GFMIS และต้องสอดคล้องกับบัญชี
เงินฝากธนาคาร (เงินในงบ/นอกงบประมาณ) 
และบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง 
 

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย - 2102040102 - จ่ายชดใช้ใบส าคัญ (ขบ 05/PM) 
 

- ตั้งเบิกเพื่อชดใช้ใบส าคัญ-เบิกเขา้
หน่วยงาน (ขบ 02-03/K…) 
7 
 

 - ดุลบัญ ชีปกติ อยู่ ด้ าน เครดิ ต  หมายถึ ง 
จ านวนเงินตามเอกสารขอเบิกท่ากับใบส าคัญ
ค้างจ่ายคงเหลือในทะเบียนคุมรายการขอเบิก 
– ขอจ่ายในระบบGFMIS และต้องสอดคล้อง
กั บ บั ญ ชี เ งิน ฝ าก ธน าค า ร ใน งบ /น อ ก
งบประมาณ และบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง 
คู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS 

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย - (2102040101,2102040198/9) 
 

   - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต เป็นรายการที่
เกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และต้องกลับรายการ
ในวันท่ี 1 ตุลาคมปีงบประมาณถัดไป (ช่องยก
ไปในรายงานงบทดลองเดือนตุลาคม ควร
เหลือเท่ากับศูนย์) 
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รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีเงินประกัน/เงินรับฝาก/เงินทุน 
 บัญชีเงินประกันผลงาน 2112010102 
 บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199 
 บัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 
2111020102 
 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 2111020199 

- เป็นการบันทึกขอเบิกเงิน - เป็นการบันทึกรับเงิน  - ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต ยอดคงเหลือใน
รายงานเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม 

บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง  - 2116010104 - เมื่อน าเงินสดพร้อมใบน าฝากเงิน (Pay in slip) 
น าส่งท่ีธนาคารกรุงไทย หน่วยเบกิจ่ายบันทึก
รายการเอกสาร ประเภท R6 และ R7 

- บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (เอกสาร
ประเภท BE) ระบบจะคืนเงินงบประมาณ 
ให้บันทึกบัญช ี

 - ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เป็นเงินงบประมาณ
ที่หน่วยเบิกจ่ายเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย หรือจ่าย
ไม่หมดภายในก าหนด 15 วันท าการ หรือจ่าย
เกินจ านวนที่ต้องจ่ายและได้เรียกเงินคืนเพื่อ
น าส่งคืนคลังภายในปีงบประมาณบันทึกบัญชี 

บัญชีรายได้ - 4xxxxxxxxx  - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต หน่วยเบิกจ่าย
สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ 
GFMIS กับบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินได้ โดย
ยอดคงเหลือของบัญชีรายได้ ในแต่ละบัญชีจะ
เท่ากับบัญชีย่อรายได้แผ่นดินตามรหัสรายได้ 
ตามตารางเปรียบเทียบรหัสบัญชีแยกประเภท 
รหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน 
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รายการบัญชี ข้อมูลด้านเดบิต ข้อมูลด้านเครดิต แนวทางการตรวจสอบ 

บัญชีภาษ ี- 2102xxxxxx 
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง – ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา (2102040103) 
 บัญชีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง-ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภงด.1 (2102040104) 
 บัญชีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าสง่-ภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ(2102040105) 
 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง – ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจากบุคคลภานอก (2102040106) 

- ระบบจะบันทึกภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทางด้านเดบิต
เพื่อน าส่งภาษีให้ กรมสรรพากร (ประเภทเอกสาร 
JV) (ยอดคงเหลือควรเป็นศูนย์) 

 - เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินเข้ายัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย 
ระบบจะบันทึกภาษีให้ทางด้านเครดิตโดย
อัตโนมัติ (ประเภทเอกสาร PA)  

 - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต เกิดจาก 
1) การบันทึกขอเบิก กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายและมีภาษี
หัก ณ ท่ีจ่าย  
2) การยันทึกขอเบิก กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
ผ่านส่วนราชการและมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อ
กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่าย ระบบ
จะบันทึกภาษีให้ทางด้านเดบิตโดยอัตโนมัติ 
(ประเภทเอกสาร JV) เมื่อหน่วยเบิกจ่ายบันทึก
ขอจ่ายเข้าระบบ ระบบจะบันทึกภาษีหักณ ที่
จ่ายทางด้านเครดิต (ประเภทเอกสาร  PM) 
(ยอดคงเหลือควรเป็นศูนย์) 

บัญชีรายได้รอการรับรู้ - 2213010101  - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเครดิต เป็นเงินท่ีหน่วย
เบิกจ่ายได้รับแล้วแต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบ
บัญ ชีปัจจุบันไม่ได้  เช่น สินทรัพย์ที่ ได้ รับ
บริจาค หน่วยเบิกจ่ายต้องทยอยปรับปรุงบัญชี
รายได้รอการรับรู้ คู่กับบัญชีรายได้ จากการ
บริจาค (4302030101) ตามจ านวนค่าเสื่อม
ราคาที่ระบบประมวลผลค่าเสื่อมราคาในแต่ละ
ปี หน่วยเบิกจ่ายสามารถกระทบยอดคงเหลือ
บัญชีรายได้รอการรับรู้เท่ากับมูลค่าครุภัณฑ์ที่
ได้รับบริจาคคงเหลือสุทธิ  
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บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานที่
ได้รับจากรัฐบาล - (4307000000) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบบุคลากร (4307010103) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบลงทุน (4307010104) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบด าเนินงาน (4307010105) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบอุดหนุน (4307010106) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบรายจ่ายอื่น (4307010107) 
 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับ
เงินงบกลาง (4307010108) 
คู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS 
31 

- ก ารบั น ทึ ก ร าย ก าร ใน บั ญ ชี ร าย ได้ จ า ก
งบประมาณในระบบ GFMIS 
- บันทึกขอเบิกจ่ายตรงผู้ขาย กรมบัญชีกลาง
ประมวลผลจ่าย ระบบบันทึกรายได้ฯ สุทธิ(หัก
ภาษี) ระบบบันทึกรายได้ฯ (ส่วนภาษี) 
- บันทึกขอเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ บันทึกขอ
เบิก ระบบบันทึกรายได้ฯ สุทธิ (หักภาษี) 
- กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย ระบบบันทึก
รายได้ฯ (ส่วนภาษี) 
- ช่องเดบิต หมายถึง การยกเลิกรายการขอเบิก
เงิน 

- จ านวนเงินที่ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อจ่าย
ตรงเจ้ าหนี้  ห รือขอ เบิ ก เงิน เข้ าบัญ ชี
หน่วยงาน 

 - ดุลบัญชีอยู่ด้านเครดิต เป็นรายได้จากเงิน
งบประมาณ จ านวนเงินรวมที่ขอเบิกจากคลัง
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันท่ีรายงาน 

บัญชีค่าใช้จ่าย - 5xxxxxxxxx - จ านวนเงินตามเอกสารขอเบิกเงินหรือการ
ปรับปรุงบัญช ี

- เงินที่เบิกเงินมาแล้วมีเงินเหลือและน า
ส่งคืนคลังประเภทเงิน เบิกเกินส่งคืน หรือ
เกิดจากกลับรายการขอเบิกเงิน 

 - ดุลบัญชีปกติอยู่ด้านเดบิต หมายถึง จ านวน
เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนถึงวันท่ีรายงาน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วน

รำชกำรและพบว่ำมีข้อมูลบัญชีผิดพลำด สำเหตุอำจเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบวิธีกำรตรวจสอบบัญชี หรือ
ทรำบแต่มีควำมยุ่งยำก และบำงหน่วยงำนอำจเข้ำใจคลำดเคลื่อน  แต่อย่ำงไรก็ตำมกรมบัญชีกลำงได้ ก ำหนด
แนวทำงกำรตรวจสอบบัญชีของส่วนรำชกำรในระบบ GFMIS เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำร
ตรวจสอบบัญชี ซึ่งในบำงกระบวนงำนอำจมีควำมยุ่งยำก และซับซ้อนท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบ
ของหน่วยงำนถือปฏิบัติคลำดเคลื่อนจำกแนวทำงท่ีก ำหนด 

ในกำรนี้  เพ่ือให้ข้อมูลบัญชีของกรมประมงมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ 
ผู้จัดท ำจึงได้ท ำกำรศึกษำและจัดท ำเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยมุ่งเน้นให้
เจ้ำหน้ำที่กรมประมง ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่สนใจใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ และในกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรตรวจสอบครั้งนี้ท ำให้ผู้จัดท ำมีทักษะ ควำมรู้เพ่ิมข้ึน และสำมำรถสรุปผลกำรตรวจสอบในภำพรวมของ
หน่วยงำนส่วนกลำงที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค ท ำให้ทรำบประเด็นและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวม พบว่า หน่วยงำนส่วนมำกมีข้อมูลของรำยกำรบัญชี
คลำดเคลื่อน โดยมีประเด็นที่เป็นนัยส ำคัญ คือ ควำมคลำดเคลื่อนด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ และ
แนวทำงที่ระบบ GFMIS ก ำหนด ในบำงกิจกรรมถือปฏิบัติไม่เป็นแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งกำรติดตำมและ
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนผู้ใต้บังคับบัญชำไม่เป็นระบบ ซึ่งอำจเป็นผลให้กำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกรมประมงมีประสิทธิภำพและ
หน่วยงำนได้รับประโยชน์จำกกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงจริงจัง จึง
เห็นควรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกระบวนงำน ทักษะ ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบของ
หน่วยงำน รวมทั้งหัวหน้ำหน่วยงำนต้องก ำกับ ดูแล และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลทำงกำร
บัญชีในระบบ GFMIS อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ 
ในกำรศึกษำ และวิเครำะห์ ข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำร

ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS โดยผู้จัดท ำได้มุ่งเน้นเพ่ือให้ข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีของกรมประมง มีควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ และให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมยุ่งยำก และซับซ้อน ผู้จัดท ำจึงท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพ่ิมเติม เพ่ือ
สรุปเป็นแนวปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS จ ำนวน 1 เล่ม เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในและผู้ที่สนใจได้ศึกษำ เรียนรู้ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น พร้อมสำมำรถสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำร
ประเมินในระบบ GFMIS ได้อย่ำงถูกต้อง 

ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
กำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้

ที่สนใจมีทักษะ ควำมรู้ ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมถึง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ระบบงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เอกสำรหลักฐำน บุคลำกร รวมทั้งกำร
ตรวจสอบวิเครำะห์ กำรประเมินควำมเพียงพอ กำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม กระบวนกำร
ก ำกับดูแลที่ดีรวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้ปฏิบัติงำน 
1. ท ำให้ทรำบกระบวนกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS
2. ท ำให้ทรำบข้อผิดพลำดทำงบัญชีได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถปรับปรุงบัญชีได้ทันภำยในงวด

บัญชีที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
3. ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ใช้เป็นคู่มือในกำรสอบทำนกำร

ปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ ได้เป็นแนวทำงเดียวกันและ

มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
5. ท ำให้รำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำรมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ในกำรบริหำรและตัดสินใจได้ รวมทั้งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี 
6. ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

กระบวนกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรตรวจสอบด้ำนอื่น ๆ ได้ 
ผู้บริหำรของหน่วยงำน 
1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง
2. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ พิจำรณำสั่งกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทันเหตุกำรณ์
3. ผู้บริหำรมีควำมมั่นใจในงำนตรวจสอบภำยในว่ำสำมำรถสนับสนุน เพ่ือให้ข้อมูลทำงกำรเงิน

กำรบัญชีของหน่วยงำน มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ 

ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ต้อง

ประสบกับปัญหำในกำรจัดท ำคู่มือ ดังนี้ 
1. เอกสำรและข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรศึกษำตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรเป็นเพียง

ส่วนหนึ่ง ซึ่งในบำงประเด็นอำจท ำให้ผลกำรตรวจวิเครำะห์คลำดเคลื่อน ไม่ครอบคลุมจำกควำมเป็นจริง 
เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ ระเบียบมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งท ำให้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็นที่มีควำมเสี่ยง 

2. ผู้จัดท ำได้ศึกษำ วิเครำะห์ถึงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดระบบควบคุมภำยในของกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกระบวนงำนมีปัญหำและสภำพแวดล้อมที่ต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขแตกต่ำงกัน 

3. ด้ำนทักษะของผู้จัดท ำและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน เกี่ยวกับวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพ่ือให้ไดป้ระเด็นปัญหำที่ครบถ้วน และใช้เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบไม่เพียงพอ 

4. กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติมีกำรปรับปรุง แก้ไข และมีจ ำนวนมำก
ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ของกรมประมงมีประสิทธิภำพ และหน่วยงำน

ได้รับประโยชน์จำกกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS อย่ำงจริงจัง และเพ่ือให้
ข้อมูลบัญชีของกรมประมงมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ พร้อมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรบริหำร
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จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังให้กับกรมประมง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ตรวจสอบ เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดข้ึน และกำรด ำเนินงำนจะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องอำศัยปัจจัย ดังนี้ 

ผู้ตรวจสอบและผู้ที่เก่ียวข้อง 
1. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของผู้ตรวจสอบต้องกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบที่เป็น

ควำมเสี่ยงสำคัญ เช่น รำยงำนกำรเงินมีควำมคลำดเคลื่อน ผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบไม่
เพียงพอ 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ ควรมุ่งเน้นเพ่ือให้ข้อมูลทำงกำรเงินของหน่วยงำนมี
ควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่
เป็นประโยชน์กับหน่วยงำน รวมทั้งกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ 

3. เห็นควรส่งเสริม พัฒนำ และซักซ้อมควำมเข้ำใจให้เจ้ำหน้ำที่กรมประมงทั้งส่วนของผู้
ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง และ
เป็นแนวทำงเดียวกัน 

ผู้บริหำรของหน่วยงำน 
1. ผู้บริหำรของหน่วยงำนต้องมีทักษะ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS เพ่ือให้

ข้อมูลทำงบัญชีของหน่วยงำนมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำลที่ก ำหนด  

2. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมทักษะ ควำมรู้ และเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จัดอัตรำก ำลังที่เพียงพอ เพ่ือรองรับกับกำรปฏิบัติงำนเชิงรุก พร้อม
แนวทำงในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ระหว่ำงกันกรณีเกิดกำรโอนย้ำยหน่วยงำนหรือต ำแหน่งงำนที่ปฏิบัติ 

3. มีระบบกำรควบคุม ติดตำม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงใกล้ชิดและ
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

........................................................................ 
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ว.ด.ป.

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้สอบทาน

วตัถุประสงค์
1. เพ่ือใหท้ราบวา่ไดมี้การปฏิบติังานในระบบ GFMIS  เป็นไปตามระเบียบ และหลกัเกณฑ์
2. เพ่ือใหท้ราบวา่ขอ้มูลและรายงานการเงินจากระบบ GFMIS  มีความถูกตอ้งและเช่ือถูกได้
3. เพ่ือใหท้ราบวา่มีระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสม

ล าดบั ปัจจยัเส่ียง
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/

เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่
1. ระบบ GFMIS

1 มีหนงัสือสัง่การให้มีผูรั้บผิดชอบในการถือรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นในระบบ 
GFMIS Excel Loader และ GFMIS Web Online โดยก าหนดให้มีผูอ้นุมติั
เบิก (P1) ผูอ้นุมติัจ่ายและผูอ้นุมติัน าส่ง (P2) 

2 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตาม ขอ้ 1 ด าเนินการดว้ยตนเอง
3 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการท างานดา้นเบิกจ่าย ดา้นพสัดุ
4 มีการเปล่ียนรหสัผา่นทุก 3 เดือน
5 มีการจดัท าทะเบียนคุมผูเ้ขา้ใชร้ะบบ

2. ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง
1 มีการตรวจสอบขอ้มูลหลกัผูข้ายก่อนด าเนินการจดัหาพสัดุ
2 มีหลกัฐานประกอบการสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายครบถว้น
3 กรณีจดัหาพสัดุมูลคา่ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป จดัท าใบสัง่ซ้ือผา่นระบบ

(PO) ทุกคร้ัง
4 บนัทึกขอ้มูลลงในใบสัง่ซ้ือ (PO) ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง ทั้งขอ้มูลหลกัผูข้าย

เลขท่ีบญัชีธนาคาร การอา้งอิงใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี รหสั GPSC ฯลฯ
5 น าส่งขอ้มูลใบสัง่ซ้ือ (PO) เขา้ระบบทนัทีท่ีไดรั้บมีการตรวจรับของ
6 สอบทานความถูกตอ้งของรายงาน Sap R/3 
7 กรณีจดัหาพสัดุมูลคา่ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป บนัทึกรายการเขา้ระบบ

e-GP ไดค้รบถว้น

3. ระบบเบิกจ่าย
1 เอกสารใบส าคญัไดรั้บการตรวจสอบวา่ถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบของ

ทางราชการและไดรั้บการอนุมติัให้เบิกจ่ายได้
2 บนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายระบุประเภทผูข้อเบิก  รหสังบประมาณ 

แหล่งของเงิน รหสับญัชีแยกประเภท จ านวนเงิน ค  านวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย
ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง

3 ก่อนน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ มีการสอบทานความถูกตอ้ง ของขอ้มูลใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น รหสังบประมาณ รหสับญัชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน เลขท่ีบญัชี ฯ จ  านวนเงิน 

4 มีการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น ความสัมพนัธก์นัของขอ้มูลใน
หลกัฐานประกอบการน าส่งขอ้มูลเขา้ แบบฟอร์มขบ.01,ขบ.02,ขบ.03
และรายงาน Sap R/3

5 ผูอ้นุมติัเบิกและผูอ้นุมติัจ่ายด าเนินการในระบบ และลงนามในเอกสาร 
ขอเบิกไดค้รบถว้น

6 กรณีจ่ายตรง ไดเ้รียกรายงานการจ่ายช าระเงินมาแนบไวก้บัหลกัฐาน
การเบิกจ่าย และไดรั้บใบเสร็จรับเงินครบถว้นก่อนจดัเกบ็เอกสาร

7 กรณีจ่ายผา่น ไดส้อบทานเงินเขา้บญัชีธนาคารกบัใบแจง้ยอดของ

           กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง

  แบบประเมินการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่ือ

           หน่วยงาน……………………………………………..

หมายเหตุ

  ณ วนัที่.......................................................

สัมภาษณ์ ทดสอบรายการ รวมผลประเมิน
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ล าดบั ปัจจยัเส่ียง
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/

เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่

หมายเหตุสัมภาษณ์ ทดสอบรายการ รวมผลประเมิน

ธนาคาร (Internet Banking) หรือ รายงานแสดงสถานะการเบิก
จ่ายเงินวา่มีจ  านวนท่ีถูกตอ้งตรงกนั ก่อนเขียนเช็คสัง่จ่าย

8 จ่ายเช็คให้ผูข้อเบิกภายหลงัจากท่ีเงินเขา้บญัชีธนาคารเรียบร้อยแลว้
9 บนัทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) เขา้ระบบ  ภายหลงัจากท่ีไดจ่้ายเงินให้แก่

ผูข้อเบิกเรียบร้อยแลว้
10 กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน ไดบ้นัทึกรายการจ่าย (ขจ.05) เขา้ระบบก่อนบนัทึก

รายการเบิกเกินส่งคืนเขา้ระบบ
11 บนัทึกรายการลดยอดคา่ใชจ่้ายในกรณีเบิกเกินส่งคืนไดถู้กตอ้ง และครบถว้น

ทุกขั้นตอน
12 บนัทึกรายการลดยอดลูกหน้ีและบนัทึกคา่ใชจ่้ายในกรณีส่งใชเ้งินยมืเป็น

ใบส าคญัและเงินสดไดถู้กตอ้ง ครบถว้นทุกขั้นตอน
13 บนัทึกรายการท่ีน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบลงในทะเบียนคุมตามแบบท่ี

กองคลงัก าหนด  (แบบฟอร์ม A1-A3,A5) ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง
  -A1 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน(กรณีจ่ายตรงเจา้หน้ี)
  -A2 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน(กรณีจ่ายผา่นส่วนราชการ) 
  -A5 ทะเบียนคุมการบนัทึกหกัลา้งเงินยมื,เบิกเกินส่งคืนและรายการปรับปรุง

14 มีเอกสารแนบประกอบการบนัทึกขอ้มูลเบิกจ่ายเขา้ระบบไดค้รบถว้น
15 จดัเกบ็เอกสารโดยแนบ เอกสารหลกัฐาน แบบฟอร์มการจดัซ้ือ/จา้ง (บส.01)

การเบิกจ่าย (ขบ.01,ขบ.02,ขบ.03 ,ขจ.05) และการเบิกเกินส่งคืน
(บช.01 , นส.02-1) กบัรายงาน Sap R/3 ไวด้ว้ยกนั

4. ระบบบัญชีแยกประเภท
มีการบนัทึกปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยรั์บบริจาคจากบญัชี 
รายไดร้อการรับรู้ไปเขา้บญัชีรายไดรั้บบริจาคดว้ยจ านวนคา่เส่ือม
ราคาของสินทรัพยใ์นปีนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
สอบทานรายงาน Sap R/3 หลงัการน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ
หากพบรายการคลาดเคล่ือนมีการบนัทึกรายการปรับปรุง ประเภท JV , JR 
และ J7

5. การรับและน าส่งเงนิ
1 บนัทึกขอ้มูลการจดัเกบ็เงินรายได ้ดว้ยแบบฟอร์ม บช .01,นส.01

โดยบนัทึกรหสับญัชีแยกประเภท รหสัเงินฝากคลงั จ  านวนเงิน เลขเอกสาร
อา้งอิง ประเภทของรายได ้ไดค้รบถว้นถูกตอ้งตรงกบัใบเสร็จรับเงิน

2 ก่อนน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ มีการสอบทานความถูกตอ้ง ของขอ้มูล
ในแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น  เลขเอกสารอา้งอิง  รหสัเงินฝากคลงั
จ านวนเงินถูกตอ้ง  โดยมีผูต้รวจสอบลงนาม

3 ผูอ้นุมติัจดัเกบ็และน าส่งเงินเขา้ด าเนินการในระบบ และลงนามใน
แบบฟอร์มจดัเกบ็และน าส่งให้ครบถว้น

4 สอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น ความสัมพนัธก์นัของขอ้มูลในหลกัฐาน
ประกอบการน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบกบั แบบฟอร์มจดัเกบ็และรายงาน Sap R/3

5 บนัทึกรายการจดัเกบ็ขอ้มูลเขา้ระบบไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง ณ วนัท่ีไดรั้บเงิน
6 บนัทึกจดัเกบ็รายได ้ไดถู้กตอ้งตามประเภทของเงินท่ีไดรั้บ
7 ระบุประเภทของเงินท่ีน าส่งในใบน าฝากเงิน (Pay in slip) ไดถู้กตอ้ง
8 บนัทึกรายการน าส่งเงินเขา้ระบบ(นส.02-1) ในวนัท่ีน าเงินฝากเขา้ธนาคาร
9 บนัทึกรายการรับและน าส่งรายไดเ้งินทุนฯ เขา้ระบบไดค้รบถว้นทุกขั้นตอน

และภายในเวลาท่ีระเบียบเงินทุนฯ ก าหนด
10 สอบทานรายงาน Sap R/3 หลงัการน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ 2



ล าดบั ปัจจยัเส่ียง
มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/ มี/ใช่ ไม่ ไม่มี/

เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่ เพียงพอ ไม่ใช่

หมายเหตุสัมภาษณ์ ทดสอบรายการ รวมผลประเมิน

11 บนัทึกรายการท่ีน าขอ้มูลเขา้ระบบลงในทะเบียนคุมตามแบบท่ี
กองคลงัก าหนด  (แบบฟอร์ม A3-A4) ไดค้รบถว้น
  -A3 ทะเบียนคุมการจดัเกบ็และน าส่งเงินรายได้
  -A4 ทะเบียนคุมการจดัเกบ็และน าส่งเงินนอกงบประมาณ

12 มีเอกสารประกอบการจดัเกบ็และน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบไดค้รบถว้น
13 จดัเกบ็เอกสารโดยแนบ เอกสารหลกัฐาน แบบฟอร์มการจดัเกบ็

และน าส่ง แบบฟอร์ม บช.01, นส.01,นส.02-1,นส.02-2 และ
รายงาน Sap R/3 ไวด้ว้ยกนั

6. รายงานที่ต้องจดัท าและส่ง

1 เรียกรายงานจาก Web report ท่ีตอ้งจดัส่ง สตง. ไดค้รบถว้น
2 จดัส่งรายงานให้ ส.ต.ง. ไดค้รบถว้นทนัเวลา 
3 จดัส่งรายงานต่าง ๆ ให้กองคลงัไดค้รบถว้น
4 สอบทานรายงานจาก Web report ก่อนจดัส่งให้ สตง. หรือ กองคลงั
5 เสนอรายงานแสดงเงินสดคงเหลือประจ าวนัให้หวัหน้าหน่วยงานรับรอง

ความถูกตอ้งทุกส้ินวนัท่ีมีการรับและน าส่งเงิน
6 เสนอรายงานสรุปรายการขอเบิกให้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกตอ้ง

และลงนาม
7. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

1 งบทดลองในภาพรวมของหน่วยงานแสดงขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งตามดุลบญัชี
ปกติทุกบญัชี

2 งบทดลองในภาพรวมของหน่วยงานไม่มีบญัชีพกัเงินน าส่ง หรือบญัชี
พกัเงินสดรับ

3 งบทดลองในภาพรวมของหน่วยงานไม่มีบญัชีพกัสินทรัพยค์งคา้งในระบบฯ 
และค านวณคา่เส่ือมราคาสินทรัพยร์ายตวัเขา้ระบบ

4 งบทดลองในภาพรวมของหน่วยงานมียอดของบญัชีเงินสดในมือ ถูกตอ้งตรงกบั
รายงานเงินคงเหลือประจ าวนัท่ีส่วนราชการจดัท านอกระบบ GFMIS

5 มีการจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินเดือนทุกบญัชี
6 มีการบนัทึกปรับปรุงบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง ณ วนัส้ินปีงบประมาณ
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