แผนการปฏิบัติงาน
หน่ วยรับตรวจ สานักงาน......................................................................
กิจกรรมทีต่ รวจ เงินทดรองราชการ
ประเด็นการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามระเบียบเงินทดรองราชการ เป็ นไปตามระเบียบและหนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน
1.เพื่อให้ทราบว่ามีการปฏิบตั ิตามระเบียบเงินทดรองราชการและหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อทราบปั ญหาและให้ขอ้ เสนอแนะหรื อแนวทางแก้ไขปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ การรับจ่ายเงินทดรองราชการ การนาดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเงินทดรองราชการนาส่ งคลัง ปี งบประมาณ ..............................
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบ จานวน วันทาการ ตั้งแต่วนั ที่

วิธีการตรวจสอบ
1.สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
รับจ่าย เงินทดรองราชการ ว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสมหรื อไม่
2. สอบทานวงเงินและการจัดเก็บเงินทดรอง
ราชการเปรี ยบเทียบกับบัญชีเงินทดรองราชการ
ในงบทดลองจากระบบ GFMIS
3.ตรวจสอบสถานะเงินทดรองราชการจาก
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ณ วันตัดยอด
ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น เงินสด , เงินฝาก
ธนาคาร,ลูกหนี้เงินทดรองราชการ, ใบสาคัญเงิน
ทดรองราชการว่าตรงกับวงเงินทดรองราชการที่
รับจากคลังหรื อไม่

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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4.กรณี สถานะเงินทดรองราชการ ในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ ดังนี้
-สอบยันยอดเงินฝากธนาคารกับหนังสื อ
รับรองยอดเงินฝากธนาคาร ว่ามียอดตรงกัน
หรื อไม่
- ตรวจนับยอดเงินสดโดยตรวจสอบกับ
เงินสดคงเหลือที่มีกบั รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ในช่องหมายเหตุ ว่ามียอดตรงกัน
หรื อไม่
-มีใบสาคัญคู่จ่ายเงินทดรองราชการ ให้
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบสาคัญคู่
จ่ายกับจานวนเงินรวมของใบสาคัญคู่จ่ายจะต้อง
เท่ากับจานวนเงินที่ปรากฎในช่อง “ใบสาคัญ”
ว่ามียอดตรงกันหรื อไม่
-ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืม กับ สัญญา
ยืมเงินมีจานวนเงินรวมของสัญญาการยืม จะต้อง
เท่ากับจานวนเงินที่ปรากฎในช่อง “ลูกหนี้”มี
ยอดตรงกันหรื อไม่
5. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการว่า
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการ พ.ศ.2547 และหนังสื อสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (ที่ กค 0423.3/ ว 439 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2552 ) หรื อไม่ ดังนี้
5.1 งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่ งไม่มีกาหนด
จ่ายเป็ นงวดแน่นอนเป็ นประจา แต่จาเป็ นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรื อแต่ละคราวเมื่อเสร็ จ
งานที่จา้ ง
5.2 งบดาเนินงานยกเว้นค่าไฟฟ้ าและค่า
น้ าประปา

ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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ชื่ อผู้ตรวจสอบ
5.3 งบกลางเฉพาะค่าเล่าเรี ยนบุตรและค่า
รักษาพยาบาล
5.4 งบรายจ่ายอื่น ในลักษณะเดียวกับ ข้อ
5.1 และข้อ 5.2
6.ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินทดรองราชการว่า
มีการบันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ว่า
ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่กาหนดหรื อไม่
7.ตรวจสอบว่ามีการแยกใบเสร็ จรับเงินการรับ
คืนเงินสดเงินทดรองราชการจากใบเสร็ จรับเงิน
ปกติหรื อไม่
8.ตรวจสอบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรอง
ราชการ ว่ามีดอกเบี้ยรับหรื อไม่ (ถ้ามี) ได้ออก
ใบเสร็ จรับเงินรายการดอกเบี้ยรับและนาส่ งคลัง
เป็ นเงินรายได้แผ่นดิน พร้อมจัดทาใบจัดเก็บ
รายได้ (แบบ นส.01) ใบนาส่ งเงิน(แบบ นส.02)
สาเนาใบสาเนาฝาก pay in slip ว่าถูกต้องตรงกัน
หรื อไม่
9.ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบตั ิการ หรื อประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบตั ิการขึ้นไป เพื่อตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุม รวมทั้งได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวหรื อไม่ (ดูการลงลายมือชื่อกากับในทะเบียน
คุม)

วันทีต่ รวจสอบ
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10.ตรวจสอบการจัดทารายงานฐานะเงินทดรอง
ราชการและงบเทียบยอดเงินฝากเงินทดรอง
ราชการ และส่ ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ดังนี้
- งบพิสูจน์ยอดเงินทดรองราชการ
- แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
- จัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการส่ งให้
กรมบัญชีกลางภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ้ น
ปี งบประมาณ
11.ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน พร้อมจัดทา
กระดาษทาการตรวจสอบเงินยืมเงินทดรอง
ราชการ ดังนี้
11.1 การอนุมตั ิยมื เงินโดยผูม้ ีอานาจ
11.2 ผูย้ มื จัดทาประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามความจาเป็ น และอนุมตั ิให้ยมื เท่าที่จาเป็ น
และเหมาะสม
11.3 อนุมตั ิให้ยมื ราย การโดยที่ยงั
ไม่ได้ชดใช้เงินยืมรายการเก่าหรื อไม่
11.4 ตรวจสอบการส่ งใช้คืนเงินยืม
กรณี มีเงินสดเหลือจ่าย
ได้มีการออก
ใบเสร็ จรับเงิน และหรื อ กรณี ส่งใช้เป็ น
ใบสาคัญ มีการออก ใบรับใบสาคัญ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการส่ งใช้เงินยืม
ด้านหลังสัญญาการยืมเงิน หรื อไม่
12.ตรวจสอบมาตรการเร่ งรัดการส่ งใช้เงินยืม
กรณี มีลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเกินกาหนดวันที่ครบ
กาหนด

ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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13.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
14.สรุ ปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ทั้งหมด
15.สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

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

