แผนการปฏิบัตงิ าน
หน่ วยรับตรวจ สานักงาน...........................................................
เรื่องทีต่ รวจสอบ

การรับและการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ประเด็นการตรวจสอบ

1.) การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ

2.) การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินมีความถูกต้องครบถ้วน
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1 .เพื่อให้ทราบว่าเงินรายได้แผ่นดินที่ส่วนราชการได้รับตามอานาจหน้าที่ ได้มีการจัดเก็บหรื อได้รับและนาส่งคลังครบถ้วน
2.เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบตั ิงานจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ
หนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อให้ทราบว่ารายการที่แสดงในรายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดินที่จดั เก็บและนาส่งแสดง
จานวนเงินถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานการรับเงิน และตรงตามงวดเวลา
4.เพื่อให้ทราบว่าการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบรายการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินทุกประเภท ระหว่างวันที่.............................ถึงวันที่..............................

จานวนวันในการตรวจสอบ ..............วันทาการ จานวน.............คน

วิธีการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ

1.สอบทานระบบการควบคุมภายในของการรับและ

-

-

นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
-กาหนดการแบ่ งแยกหน้ าทีร่ ะหว่ าง
ผู้จดั เก็บกับผู้บันทึกรายการข้ อมูลในระบบGFMIS เช่ น
การตรวจสอบตารางสรุปข้ อมูลสาคัญทีใ่ ช้ บันทึกกับ
ข้ อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS (ตาราง RP1) กับ
ใบเสร็จรับเงิน และรายงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่ น
(1) รายงานสมุดรายวันทัว่ ไป
(2) รายงานแสดงเงินรายได้ แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บได้ และ
นาส่ งคลัง
- ตรวจสอบใบรับเงินจากธนาคารกับใบนาฝากเงิน
(Pay in Slip)ว่ ามีครบถ้ วน และถูกต้ องหรือไม่
-สอบทานการกาหนดและการใช้สิทธิการปฏิบตั ิงาน
ในระบบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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2. สอบทานการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้

แผ่นดินเข้าระบบ ว่าได้มีการดาเนินการนาข้อมูลการ
จัดเก็บเข้าระบบภายในวันที่รับเงินหรื อไม่ และจานวน
เงินถูกต้องตรงกับสาเนาใบเสร็ จรับเงิน รายงาน SAP
R/3 (แบบ นส.01) โดยวันที่บนั ทึกรายการตรงกับวันที่
ผ่านรายการ
3.ตรวจสอบข้อมูลนาส่งเงิน
-การนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง มีการบันทึกข้อมูล
การนาเงินส่งตรงกับ สาเนาใบนาฝากเงิน Pay in slip
และใบนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน (นส.02- 1) หรื อ(นส.02
-2) ภายในวันที่ส่งเงิน
4.สอบทานการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับระบบรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินที่มีอยูใ่ น
ระบบ GFMIS ดังนี้
4.1สอบทานจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่คา้ งนาส่ง
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ตามงบทดลอง และรายงาน
SAP R/3 (แบบ นส.01)ว่ามีจานวนถูกต้องตรงกับ
รายงานคงเหลือประจาวัน หรื อไม่
4.2 สอบทานรายการจัดเก็บ
และรายการนาส่ง กับรายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่ง
เงินรายได้ของตนเอง หรื อจัดเก็บแทนจากระบบเป็ น
รายงานประจาสัปดาห์ / รายเดือน
4.3 ทารายละเอียดเงินรายได้แผ่นดินค้าง นาส่ง
คลังว่าเป็ นเงินรายได้ประเภทใดและวันที่จดั เก็บ โดย
ตรวจสอบกับสรุ ปข้อมูลการรับเงินประจาวัน สาเนา
ใบเสร็ จรับเงิน รายงาน SAP R/3 (แบบ นส.01)
5.เปรี ยบเทียบยอดรวมเงินรายได้แผ่นดินค้างนาส่งคลัง
ตามข้อ 4. 2 กับผลต่างระหว่างบัญชีเงินรายได้แผ่นดิน
และบัญชีเงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลังหากไม่ถูกต้อง
ตรงกันให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง
6.สอบทานจานวนเงินรายได้ที่คา้ งนาส่ง ว่าได้มีการ
นาส่งเงิน ดังกล่าวในรายงานงวดถัดไป

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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7.สอบทานรายงานการเงินรายได้แผ่นดินที่จดั เก็บ
รายการในช่องหมวดรายได้ ช่องประเภทรายได้และ
รายได้แผ่นดินที่จดั เก็บ ว่ามีจานวนเงินถูกต้อง
ตรงกัน สาเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อรายงาน SAP R/3
(แบบ นส.01)หรื อ (แบบ นส.03)
8.สอบทานสาเนาใบเสร็ จรับเงินในแต่ละวัน ว่ามี
จานวนเงินถูกต้องตรงกับสรุ ปข้อมูลการรับเงิน และ
มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
ตามคาสัง่ ที่ได้รับแต่งตั้งหรื อไม่
9.สอบทานใบเสร็ จรับเงินที่ผิดพลาด เช่น มีการขูด
ลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าระเงิน ว่ามี
การขีดฆ่าจานวนเงิน และเขียนใหม่ท้ งั จานวน และ
ให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่านั้นไว้ดว้ ย
หรื อขีดฆ่ายกเลิกใช้ใบเสร็ จรับเงินนั้นทั้งฉบับโดย
ออกฉบับใหม่ ใบเสร็ จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้น้ นั ให้ติด
ไว้กบั สาเนาใบเสร็ จรับเงินในเล่มหรื อไม่ (พร้อม
คาอธิบาย)
10.สอบทานการควบคุมเกี่ยวกับการจ่าย
ใบเสร็ จรับเงินให้หน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่จดั เก็บเงิน
ว่ามีจานวนเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานและมี
หลักฐานการรับส่งใบเสร็ จรับเงินหรื อไม่
11.สอบทานใบเสร็ จรับเงินว่าเป็ นไปตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนดหรื อไม่
12.สอบทานว่ามีการรายงานการใช้ใบเสร็ จรับเงินสิ้น
ปี งบประมาณ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่
31 ตุลาคม ปี งบประมาณถัดไป หรื อไม่ และตรวจ
นับแบบพิมพ์หลักฐานการรับเงินที่ใช้และที่เหลืออยู่
ว่าถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ

13.สอบทานการบันทึกข้อมูลการนาเงินรายได้แผ่นดิน
ส่งคลังหรื อฝากคลัง ว่าได้มีการบันทึกข้อมูลตรงกับ
วันที่นาเงินส่งที่ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ตาม
ใบนาฝากเงินที่มีรหัส ( Bar Code ) วันที่บนั ทึกรายการ
ในระบบตรงกับวันที่ฝากรายการกรณี นาเงินรายได้
แผ่นดินฝากคลังต้องมีรหัสบัญชีเงินฝากคลังและรหัส
เข้าของบัญชีเงินฝากคลังตามรายงาน SAP R/3 (นส.021) หรื อ (นส.02 -2)
14.สอบทานรายการรายได้แผ่นดินที่นาส่ง แต่ละ
รายการว่ามีจานวนเงินถูกต้องตามใบนาฝากธนาคารที่มี
รหัสหน่วยงาน
15.วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายงานแสดงการจัดเก็บและ
นาส่งรายได้ของส่วนราชการ เทียบงวดเดียวกันของปี
ก่อนกับปี ปั จจุบนั
-กรณี ที่หน่วยงานมีการจัดเก็บรายได้เป็ นประจาปี /
งวด มีการจัดเก็บเงินรายได้ครบถ้วนตามทะเบียนคุม
หรื อไม่
16.สอบทานระบบการจัดเก็บเอกสาร ว่ามีความ
เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบหรื อไม่
17.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
18.สรุ ปปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุ ง
แก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด
19.สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

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

