แผนการปฏิบัติงาน
หน่ วยรับตรวจ
สานักงาน.........................................
เรื่องทีต่ รวจสอบ การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
ประเด็นการตรวจสอบ 1.
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเงินสดคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
2. การเก็บรักษาเงิน เป็ นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้ทราบว่าเงินสดคงเหลือมีอยูจ่ ริ งและครบถ้วน
2. เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน ถูกต้องตามระเบียบฯ
3. เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจตัดยอด
2. สังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในเรื่ องการเก็บรักษาเงิน ณ วันเข้าตรวจตัดยอด
3. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จดั ทาด้วยมือ และรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ในระบบ GFMIS ณ วันที่ตรวจตัดยอด
4. สอบทานรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จดั ทาด้วยมือ และที่สั่งพิมพ์จากระบบ GFMIS
ระหว่างวันที่ .................................. ถึงวันที่.......................................................
จานวนวันในการตรวจสอบ ..............วันทาการ จานวน.............คน

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือและหรื อหลักฐาน
แทนตัวเงินใน
ตูน้ ิรภัย เปรี ยบเทียบกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จดั ทาด้วยมือ,
รายงานเงินคงเหลือในระบบ GFMIS และยอด
คงเหลือในบัญชีเงินสด/ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน
สด
(บัญชีเงินสดกรณี จดั ทาบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
/ ทะเบียนคุมการจ่ายเงินสดกรณี เขียนเช็คสั่งจ่าย
เจ้าหน้าที่เพื่อนาเงินสดมาจ่าย)
2. สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับ การเก็บรักษาเงิน การเก็บรักษา
กุญแจ
ตูน้ ิรภัย ฯลฯ ว่าได้ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อไม่
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่ องการ
เก็บรักษาเงิน ว่ารัดกุม เพียงพอและสามารถ
ลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรื อไม่ โดย
การสอบถาม /สัมภาษณ์ /สังเกตการณ์
4. สอบทานการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการเก็บรักษาเงินว่าเป็ นไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบฯ และระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดไว้เกี่ยวกับ

2
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ

3
วิธีการตรวจสอบ
1.) สถานที่เก็บรักษาเงิน
- มีตนู ้ ิรภัยสาหรับเก็บรักษา
- ตูน้ ิรภัยมีกุญแจอย่างน้อย 2 สารับ
- กุญแจตูน้ ิรภัยแต่ละสารับไม่นอ้ ยกว่า 2
ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก
- ตูน้ ิรภัยตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
(กรณี หน่วยงานตั้งอยูน่ อก
ศาลากลางฯ มีคาสั่งแต่งตั้งเวรยาม
รักษาสถานที่ราชการหรื อไม่)
2.) กรรมการเก็บรักษาเงิน
- มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอย่าง
น้อย 2 คน
- กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตูน้ ิรภัยคน
ละดอกและเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย
จากการสู ญหายหรื อปลอมแปลง
- กรณี กรรมการเก็บรักษาเงินผูใ้ ดไม่อยู/่ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ มีการตั้งกรรมการฯ
แทน
- มีการตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัว
เงินให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
และคณะกรรมการทุกคนลงชื่อในรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน
- บันทึกการส่ งมอบและรับมอบลูกกุญแจ
ระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับกรรมการ
สารอง

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ

4
วิธีการตรวจสอบ
มีการมอบกุญแจให้ผอู ้ ื่นที่ไม่ใช่กรรมการแทน
หรื อไม่
-ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบกุญแจให้
ผูอ้ ื่นทาหน้าที่กรรมการแทน
3.) การเก็บรักษาเงิน
- มีการทารายงานเงินคงเหลือประจาทุกวันที่
มีการรับจ่ายเงิน
- เมื่อสิ้ นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนา
เงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันส่ งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
- รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อ
กรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ได้
เสนอหัวหน้าส่ วนราชการทราบ
- ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการว่า
มีการนาเงินไปเก็บไว้ที่อื่น โดย ไม่เก็บไว้ในตู ้
นิรภัยหรื อไม่
- ตรวจสอบว่า ในวันทาการถัดไป หาก
จะต้องนาเงินออกจ่ายคณะกรรมการเก็บรักษา
เงินได้มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่
การเงินรับไปจ่ายโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลง
ลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินไปจ่ายหรื อไม่

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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วิธีการตรวจสอบ
5. ตรวจสอบวงเงินที่เก็บรักษาและระยะเวลาที่
เก็บรักษา
6. สุ่ มตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่
จัดทาด้วยมือ เปรี ยบเทียบกับรายงานเงิน
คงเหลือในระบบ GFMIS
7. สอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
8. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุ ปข้อ
ตรวจพบ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางปรับปรุ ง แก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ตรวจสอบทั้งหมด
9. ร่ างรายงานผลการตรวจสอบ
10. นาเสนอร่ างรายงานหารื อกับหัวหน้าหน่วย
รับตรวจ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. ปิ ดตรวจกับหน่วยรับตรวจ

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ

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

