แผนการปฏิบัติงาน
หน่ วยรับตรวจ สานักงาน...........................................................................
เรื่องทีต่ รวจสอบ เงินยืม
ประเด็นการตรวจสอบ 1. การยืม สัญญาการยืม การส่ งใช้เงินยืม เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. การอนุมตั ิการจ่ายเงินยืมตามความจาเป็ นเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินยืม การอนุมตั ิ และการรับชาระคืนเงินยืมปฏิบตั ิถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้เงินยืมมีอยูจ่ ริ ง และมีหลักฐาน (สัญญา) ที่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมตั ิ และการรับชาระคืนเงินยืมว่า
เพียงพอเหมาะสมหรื อไม่
4. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบิกจ่ายเงินยืมที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบฯ
5. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน หลักฐานการส่ งใช้เงินยืม ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม ปี งบประมาณ
........................และตรวจสอบตั้งแต่ วันที่..........................ถึงวันที่................................................
จานวนคน/วันในการตรวจสอบ จานวน.........................คน /................วัน

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่ องเงินยืม
เกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมตั ิ การเร่ งรัดเงินยืม
และการรับชาระคืนเงินยืม ว่าเพียงพอ
เหมาะสม และสามารถลดความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้หรื อไม่ และควรมีการเพิ่มหรื อลดการ
ควบคุมหรื อไม่ และในเรื่ องใด

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ
วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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2. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุม
สัญญาการยืมเงินว่ามีครบถ้วน และจัดทาตาม
แบบที่กาหนดโดยถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการยืมเงิน
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 50
– 63
3. ตรวจสอบการอนุมตั ิให้ยมื เงินเพื่อใช้ใน
ราชการ ว่าอนุมตั ิให้ยมื เท่าที่จาเป็ นและ
เหมาะสม มีการให้ยมื
- ตรวจสอบผูม้ ีอานาจอนุมตั ิจ่ายเป็ นผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิให้ยมื
4. ตรวจสอบว่าผูย้ มื ได้นาเงินไปใช้จ่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญายืมเงินหรื อไม่
5. ตรวจสอบการส่ งใช้เงินยืม
- เมื่อลูกหนี้/ผูย้ มื ส่ งหลักฐานการจ่าย และ
หรื อเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพื่อส่ งใช้เงินยืมให้
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญายืม
เงินพร้อมทั้งออกใบเสร็ จรับเงิน และหรื อใบรับ
ใบสาคัญไว้เป็ นหลักฐาน
- ในกรณี ที่ผยู้ มื มิได้ชาระคืนภายในระยะเวลาที่
กาหนด มีการเร่ งรัดให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ น
โดยเร็ ว หรื อไม่ อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั
ครบกาหนด
- กรณี ส่งคืนเป็ นเงินสดมีการออก
ใบเสร็ จรับเงิน
-กรณี ส่งคืนเป็ นใบสาคัญมีการออกใบรับ
ใบสาคัญ ทุกครั้งที่มีการส่ งใช้เงินยืม
- มีการบันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการ
ยืมเงิน และทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน หรื อไม่

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ
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6. ตรวจสอบการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินที่
ยังค้างชาระ ว่าได้มีการจัดเก็บโดยปลอดภัย และ
ค้นหาได้ง่าย
7. ตรวจสอบระยะเวลาการส่ งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายที่ยมื ไป (ถ้ามี) ภายใน
กาหนดเวลา ดังนี้
(1) กรณี เดินทางไปราชการประจาต่าง
สานักงาน หรื อการเดินทางไปราชการประจาใน
ต่างประเทศ หรื อกรณี เดินทางกลับภูมิเดิมให้ส่ง
ใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
(2) กรณี เดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการ
เดินทางไปต่างประเทศชัว่ คราวให้ส่งใช้ภายใน
15วันนับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบตั ิราชการนอกจาก (1)
หรื อ(2) ให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผูใ้ ห้ยมื ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
8. การจ่ายเงินยืม
- กรณี เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ให้จ่ายได้สาหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน
90 วัน หากจาเป็ นต้องจ่ายเกินกว่า 90วันต้องขอ
ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
- กรณี ที่ตอ้ งจ่ายเงินยืมสาหรับการปฏิบตั ิ
ราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปี งบประมาณ
ปัจจุบนั ไปถึงปี งบประมาณถัดไปให้เบิกเงินยืม
งบประมาณในปี ปั จจุบนั โดยถือว่าเป็ นรายจ่าย
ในปี ปั จจุบนั และให้ใช้จ่ายคาบเกี่ยวกับ
ปี งบประมาณถัดไป ดังนี้
- เงินยืมสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน90 วันนับแต่วนั เริ่ ม
งบประมาณใหม่
- เงินยืมสาหรับปฏิบตั ิราชการอื่นๆ ให้จ่ายได้
ไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั เริ่ มต้นปี งบประมาณใหม่

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ
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9. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินยืมให้แก่บุคคลใดใน
สังกัดยืมเพื่อปฏิบตั ิราชการให้กระทาได้เฉพาะ
งบรายจ่ายหรื อรายการ ดังนี้
- รายการค่าจ้างชัว่ คราว สาหรับค่าจ้างซึ่ งไม่มี
กาหนดจ่ายเป็ นงวดแน่นอนเป็ นประจาแต่จาเป็ น
ต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรื อแต่ละคราวเมื่อ
เสร็ จงานที่จา้ ง
- รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข
- งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็ นเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรื อเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวสาหรับ
ลูกจ้างชัว่ คราวซึ่ งไม่มีกาหนดจ่ายค่าจ้างเป็ นงวด
แน่นอนเป็ นประจา แต่จาเป็ นต้องจ่ายแต่ละวัน
หรื อแต่ละคราวเมื่อเสร็ จงานที่จา้ ง
- งบรายจ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ
ข้อ 7 (1) (2) หรื อ (3)
10. ตรวจสอบลูกหนี้คา้ งชาระเกินกาหนดเวลา
หาข้อเท็จจริ งว่าเกิดจากสาเหตุใด และมีการ
ดาเนินการอย่างไร โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
11. ตรวจสอบใบสาคัญ/หลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้
เงินยืมว่าถูกต้องครบถ้วน และปฏิบตั ิตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
12. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้เงิน
ยืมที่บนั ทึกตามเกณฑ์คงค้างที่จดั ทาด้วยมือและ
ในระบบ GFMIS ว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั

ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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13. สอบยันยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้ถูกต้อง
ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่คา้ งชาระ และ
ทะเบียนคุมลูกหนี้
14. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
15. สรุ ปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางปรับปรุ งแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ตรวจสอบทั้งหมด
16. ร่ างรายงานผลการตรวจสอบ
17. นาร่ างรายงานผลการตรวจสอบหารื อกับ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
18. ปิ ดการตรวจ

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

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

