แผนการปฏิบัตงิ าน
หน่ วยรับตรวจ
เรื่องทีต่ รวจสอบ

สานักงาน...........................................................................
การเบิกจ่ายเงิน

1.) การเบิกจ่ายเงินเป็ นไปตามระเบียบกฎหมายมติครม. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.) หลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
3.) การใช้จ่ายเงินมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
4.) การเบิกจ่ายเงินบันทึกข้อมูลในระบบถูกต้อง ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ
2. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเป็ นไปตามระเบียบกฎหมายมติครม.ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเป็ นไปตามวิธีการ/ขั้นตอนที่กาหนดไว้ และมีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการบันทึกข้อมูล/การตั้งเบิกถูกต้อง/ครบถ้วน ตรงตามประเภท/ชนิดของเอกสารตั้งเบิกแต่ละชนิด
ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประจาปี งบประมาณ..........................ระหว่างเดือน.............................
ถึงเดือน..............................
ประเด็นการตรวจสอบ

จานวนวันในการ ตรวจสอบ.....................วันทาการ จานวน.............คน

วิธีการตรวจสอบ
1.สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายเงิน
ทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS
ในระบบ GFMIS
(1) ตรวจสอบว่ามีการมอบหมายเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิถือบัตรกาหนดสิ ทธิการใช้ (GFMIS smart card)
ผูร้ ับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS โดยจัดทา
คาสัง่ หรื อมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีความ
เหมาะสมหรื อไม่ กล่าวคือไม่ควรมีการมอบหมายสิ ทธิ
E ให้บุคคลหลายๆคน
(2) สอบทานโดยสังเกตการณ์การ
ปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์ในการนาข้อมูลเข้าระบบ
ว่าเป็ นบุคคลเดียวกับที่ได้รับมอบหมายตามคาสัง่ หรื อ
เอกสารการมอบหมายหรื อไม่ กล่าวคือ
L คือ สิ ทธิในการขอรับและส่งแบบ
เอกสารเข้าระบบ GFMIS
E คือ สิ ทธิในการอนุมตั ิขอ้ มูลใน
แบบเอกสาร
R คือ สิ ทธิที่ใช้ในการเรี ยกดู
รายงาน

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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2.สอบทานการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายการที่นาเข้าระบบของการเบิกจ่ายที่ได้จากการ
ประมวลผลในระบบ GFMIS ขบ 02 ,ขบ03 ,ขจ 01
ได้รับการอนุมตั ิและถูกนาไปบันทึกลงในแฟ้ มอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขในส่วนที่สาคัญ
3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกันระหว่างข้อมูล
ในแบบต่าง ๆ ที่นาเข้าระบบ (ขบ.......) และข้อมูลที่
ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในรู ปรายงานประเภท
K……รวมทั้งข้อมูลตามสาเนาเอกสารหลักฐานกับ
รายงานต่าง ๆ
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
-รายงาน SAP R/3 (แบบ บส 01 หรื อ แบบ บส
01-1 แบบ ขบ 01 และแบบ ขบ 02 ค่าสาธารณูปโภค)
-สัญญาหรื อหนังสื อสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง
- ใบขออนุมตั ิสร้างข้อมูลหลักผูข้ ายหรื อแบบขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ ายและหลักฐานประกอบ
รายการ
- ใบตรวจรับพัสดุหรื อใบตรวจรับงานจ้าง
- รายงานการจ่ายชาระเงินจาก Web Report หรื อ
รายงานตามคาสัง่ งานZAP_RPT506 และใบเสร็ จรับเงิน
จากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
กรณีขอเบิกเงินเข้ าหน่ วยงาน
กรณีจ่ายเงินภายในเวลาทีก่ าหนด
-รายงานSAP R/3 (แบบ ขบ 02 หรื อ แบบ ขบ 03
และ แบบ ขจ 01)
- ใบขอเบิกเงินที่มีหลักฐานการจ่ายประกอบ
รายการ
กรณีมเี งินเบิกเกินส่ งคืน
- รายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 02 และ แบบ
ขจ 01)
-ใบขอเบิกเงินที่มีหลักฐานการจ่ายประกอบ
รายการ
- รายงาน
SAP R/3 (แบบ บช 01 แบบ นส 02
และ แบบ บช 04)
- สาเนาใบนาฝากเงิน

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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4.สอบทานรายงานแสดงเอกสารการบันทึกรายการ
นาเข้าข้อมูลจาก Excel Loader จาก SAP กับรายงาน
สรุ ปการนาเข้าข้อมูลของ Excel Loader และเอกสาร
ประกอบการอนุมตั ิเบิกจ่าย
5.สอบทานรายการเบิกเงินโดยดูจากรายงานสรุ ป
รายการขอเบิกเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมตั ิและลงลายมือชื่อโดยผูม้ ี
อานาจเท่านั้น
6.สอบทานรายการจ่ายเงินโดยดูจากรายงานสถานะการ
เบิกจ่าย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าการอนุมตั ิกระทาโดยผูม้ ีอานาจเท่านั้น อีกทั้งมี
เอกสารหลักฐานการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.ตรวจสอบ “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” และสอบ
ทานดูวา่ ในแต่ละขั้นตอนของการอนุมตั ิมีรายการตั้งเบิก
ใดที่คงค้างนาน มีสาเหตุมาจากอะไร และรายการใดที่
ไม่ได้รับการอนุมตั ิได้มีการกลับรายการครบถ้วน
ถูกต้องหรื อยัง
8.ตรวจสอบรายการจ่ายเป็ นรายการที่ได้รับอนุมตั ิจริ ง
และได้มีการจ่ายให้ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้างถูกต้องครบถ้วนโดยดู
จากรายงานข้อมูลรับจาก ธปท. ( ZAP_RPT093) กับ
รายการตั้งเบิกขบ 02,03 หรื อเอกสารประเภท K ….
ตามแต่ละกรณี วา่ มีการลงลายมือชื่อ ชื่อ ตาแหน่ง และ
วัน เดือน ปี ที่อนุมตั ิหรื อไม่
9.ตรวจสอบหลังการจ่ายเงินโดยส่วนราชการต้องมีการ
ปรับปรุ งบัญชีเพื่อล้างบัญชีในการตั้งขอเบิก เมื่อได้มี
การรับเงินจากกรมบัญชีกลางและส่วนราชการนาเงินไป
จ่ายต่อ โดยดูรายงานประจาสัปดาห์ ZAP_RPT 503 กับ
ขจ 01
10.ตรวจสอบการติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล
การเบิกว่ามีการบันทึกความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ โดยการดูเอกสารขอเบิกกับผูม้ ี
สิ ทธิและทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ

11.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่กาหนด โดยดู
จากรายการเบิกและการจ่ายเงินของเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณกับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังและหลักฐานการจ่ายต้องมีการประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” และลงลายมือชื่อผูจ้ ่าย พร้อมวันเดือนปี ที่จ่าย
12.ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
ได้แก่ ขบ., ขจ. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไว้เป็ น
ชุด ตามข้อ 3
13.ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค (กรณี จ่ายเงินเข้า
หน่วยงาน) ว่าจานวนเงินที่ปรากฏในเช็คตรงกับ
หลักฐานการจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็ค และเช็คสัง่ จ่ายผูม้ ี
สิ ทธิรับเงินหรื อไม่ กรณี สงั่ จ่ายเจ้าหนี้จานวนเงิน
ตั้งแต่ 5,000 บาท มีการขีดคร่ อมเช็คและขีดหรื อ
ผูถ้ ือออก หรื อไม่
14.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
15.สรุ ปปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุ ง
แก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด
16.สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

สรุ ปผลการตรวจสอบ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทา..................................................
(.................................................)
วันที่ ..............................................
ผูส้ อบทาน............................................
(..........................................)
วันที่ ....................................

