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สตน.กอ.รมน. 
คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง กระบวนการตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยรับตรวจ : รวมท้ังส้ิน 110 หน่วย ประกอบด้วย 
 1. หน่วยเบิกคลัง จ ำนวน 91 หน่วย 
  เบิกจำกกรมบัญชีกลำง 3 หน่วย  
  1) สปง.กอ.รมน. 
  2) กอ.รมน.ภำค 1  
  3) กอ.รมน.กทม. 
  เบิกเงินจำกส ำนักงำนคลังจังหวัด 88 หน่วย 
  1) กอ.รมน.จังหวัด (76 จังหวัด) 
  2) กอ.รมน.ภำค 2, กอ.รมน.ภำค 3 และ กอ.รมน.ภำค 4 
  3) กอ.รมน.ภำค สย. (9 ส่วนแยก) 
 2. หน่วยงำนย่อย (ส่วนกลำง) จ ำนวน 19 หน่วย 
  เบิกจำก สปง.กอ.รมน. จ ำนวน 18 หน่วย 
  เบิกจำก กอ.รมน.ภำค 4 จ ำนวน 1 หน่วย 
 พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 กำรบัญชี กำรรำยงำน และ 
กำรตรวจสอบ มำตรำ 79 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด กำรตรวจสอบภำยใน  
ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561, หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน สตน.กอ.รมน. 
 2. เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ส่วนงำนของ กอ.รมน.  

ขอบเขตการตรวจ   
 1. ประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในหน้ำท่ีของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะ
กำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนมำตรฐำน และ/หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ังท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำร 
 3. สอบทำนควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ ของข้อมูลกำรด ำเนินงำน กำรเงิน และกำรบัญชี 
 4. ตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีควำมเหมำะสม
กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินของส่วนรำชกำร 
 6. วิเครำะห์และประเมินผลควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร 
 7. ตรวจสอบอื่นใด ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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เร่ืองที่ตรวจสอบ.- 
 1. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
 2. การควบคุมภายใน 
 3. การงบประมาณ 
 4. การเงิน 
 5. การบัญชี 
 6. การเบิกจ่ายเงิน 
 7. การพัสดุ          
 8. สารสนเทศ 

1. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน  
 1. กำรแก้ไขตำมส่ังกำร ผอ.รมน. (แก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบงวดก่อน) 
 2. กำรตอบส่ังกำร ผอ.รมน. (ภำยใน 45 วันนับต้ังแต่วันท่ี ผอ.รมน. ส่ังกำร) 
  หำกหน่วยรับตรวจมีข้อตรวจพบจำกผลกำรตรวจงวดก่อน หน่วยต้องด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ  
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรช้ีแจงปัญหำข้อขัดข้อง น ำเรียน ผอ.รมน. (ผ่ำน ผอ.สตน.กอ.รมน.) ทรำบภำยใน 45 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ี ผอ.รมน. ส่ังกำร 

2. การควบคุมภายใน 
 เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในต้องสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ  พ.ศ. 2561 
และตำมส่ังกำร ผอ.รมน. ดังนี้ 
 1. กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 
  ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  ควำมครบถ้วนของแบบรำยงำนต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ระดับส่วนงำนย่อย ได้แก่  
   - แบบ ปค. 4 รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
   - แบบ ปค. 5 รำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน  
   - แบบ ปค. 6 รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน           
  กำรจัดท ำกำรควบคุมภำยในครบถ้วนทุกกิจกรรมตำมภำรกิจของหน่วย 
  สอบทำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในว่ำสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 2. กำรส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
 3. ควำมมีประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกข้อตรวจพบ 
  กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วย จะต้องเป็นไปตำมตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยต้องเป็นไปตำมภำรกิจ 
และหำกมีข้อตรวจพบ หน่วยควรต้องแก้ไขและเพิ่มมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน เพื่อช่วยให้กำรด ำเนินกำรของหน่วย
สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น                  
  นขต.กอ.รมน. จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของหน่วย เพื่อส่งให้ สปง.กอ.รมน. ภำยใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
เพื่อ สปง.กอ.รมน. น ำมำรวบรวมจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กรของ กอ.รมน. ส่งให้
กระทรวงกำรคลัง และ สพร.กอ.รมน. (เพื่อเสนอต่อ ค.ต.ป.นร.)  
  สตน.กอ.รมน. สอบทำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.) 
ในฐำนะผู้ตรวจสอบภำยในของ กอ.รมน. ตำมท่ี สปง.กอ.รมน. เสนอร่ำงรำยงำนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร 
(แบบ ปค.4 และ ปค.5)  
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  สปง.กอ.รมน. มีกำรก ำหนดวงรอบกำรจัดท ำและส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 
  - แบบ ปค.4  และ ปค.5 ภำยใน 31 ต.ค. ของทุกป ี

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการควบคุมภายใน  
  1) หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  
   2) หนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/493 ลง 23 เม.ย. 62 

3. การงบประมาณ  
 1. กำรจัดท ำและกำรบันทึกบัญชีคุมงบประมำณ 
 2. กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และระยะเวลำของเงินประจ ำงวด 
 3. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (แบบ สงป.301, สงป.302, สปง.001 
และ สปง. 002) 
 4. กำรส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการงบประมาณ  
 1) ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ร.บ.วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 2) หนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ีเกี่ยวข้อง (ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ส่งให้หน่วยตำมสำยกำรงบประมำณภำยในวันท่ี 10 ของงวดตำมรำยงำนไตรมำส) 
 3) หนังสือ กอ.รมน. ด่วนมำก ท่ี นร 5100/301 ลง 10 ส.ค. 50 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทำงในกำรบริหำร
งบประมำณ งบทรงชีพ 

4. การเงิน 
 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  1.1 เงินสด 
    1.1.1 ตรวจสอบกำรรับเงิน (e - payment) 
   จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรรับเงินหรือไม่ เช่น 
ในกำรจัดเก็บหรือรับช ำระเงิน ให้ส่วนรำชกำรซึ่งมีหน้ำท่ีจัดเก็บ หรือรับช ำระเงินนั้นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช ำระเงิน
ทุกครั้ง, ส่วนรำชกำรบันทึกข้อมูลกำรรับเงินในระบบภำยในวันท่ีได้รับเงิน เมื่อส้ินเวลำรับจ่ำยเงิน ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีหน้ำท่ี
จัดเก็บหรือรับช ำระเงินน ำเงินท่ีได้รับพร้อมกับส ำเนำใบเสร็จรับเงินและเอกสำรอื่นท่ีจัดเก็บในวันนั้นท้ังหมดส่งต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินของส่วนรำชกำรนั้น 
  กำรจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทรำบ และตรวจสอบได้ว่ำได้จัดพิมพ์ขึ้นจ ำนวนเท่ำใด 
ได้จ่ำยใบเสร็จรับเงินเท่ำใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ให้หน่วยงำนใด หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ใดไปด ำเนินกำรจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 

  เมื่อส้ินปีงบประมำณ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด ำเนินกำรจัดเก็บเงิน
รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคทรำบว่ำมีใบเสร็จรับเงินอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อย่ำงช้ำไม่เกิน
วันท่ี 31 ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 

  ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส ำหรับรับเงินของปีงบประมำณใด ให้ใช้รับเงินภำยในปีงบประมำณนั้น 
เมื่อขึ้นปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจำะรู 
หรือประทับตรำเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้น ำมำใช้รับเงินได้อีกต่อไป 
   หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บและน ำส่งกับหลักฐำนและรำยกำรท่ีบันทึกไว้ในระบบว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  
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  เมื่อได้ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตำมใบเสร็จรับเงิน 
ทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้นไว้ในส ำเนำใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ำย และลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ด้วย 
  1.1.2 ตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน 
  จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน เช่น ให้ผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติส่ังอนุมัติกำรจ่ำยเงินพร้อมกับลงลำยมือช่ือในหลักฐำนกำรจ่ำยหรือหลักฐำนกำรขอรับช ำระหนี้ทุกฉบับหรือ 
จะลงลำยมือช่ืออนุมัติในหน้ำงบหลักฐำนกำรจ่ำยก็ได้, กำรจ่ำยโดยท่ียังมิได้มีกำรจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ห้ำมมิให้ผู้มีหน้ำท่ีจ่ำยเงินเรียกหลักฐำนกำรจ่ำยหรือให้ผู้รับเงินลงลำยมือช่ือรับเงินในหลักฐำน , กำรจ่ำยเงินให้แก่
บุคคลนอกจำกท่ีก ำหนด หำกบุคคลนั้นไม่สำมำรถมำรับเงินได้ด้วยตนเอง จะท ำหนังสือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่น  
มำรับเงินแทนก็ได้ และผู้จ่ำยเงินประทับตรำข้อควำมว่ำ “จ่ำยเงินแล้ว” โดยลงลำยมือช่ือรับรองกำรจ่ำยและระบุช่ือ 
ผู้จ่ำยเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจ่ำยก ำกับไว้ในหลักฐำนกำรจ่ำยเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ ในกำรตรวจสอบ  
  ควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย 
  ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย 
  1.1.3 ตรวจสอบกำรน ำส่ง 
  ควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 
  ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
  1.1.4 ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือท่ีมีอยู่จริงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
  1.1.5 ตรวจรำยกำรบัญชีเงินขำด/เกินบัญชี (ถ้ำมี) ว่ำได้ด ำเนินกำรติดตำม/เร่งรัด ให้มีกำรชดใช้เงินคืน
ครบถ้วนและถูกต้องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
  1.1.6 ตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
  1.1.7 ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ 
  1.2 เงินฝำกธนำคำร 
  1.2.1 ตรวจสอบกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเงิน 
  1.2.2 ตรวจสอบกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน 
  1.2.3 ตรวจสอบกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี เป็นประจ ำทุกเดือนหรือไม่ 
  1.2.4 ตรวจสอบว่ำมีกำรยืนยันยอดเงินฝำกธนำคำรกับธนำคำรส ำนักงำนใหญ่และสำขำ อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
  1.2.5 ตรวจสอบกำรรับเงินฝำกธนำคำร 

  ควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 
  ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 

  1.2.6 ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินฝำกธนำคำร 
   ควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 
   ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
  1.2.7 ตรวจกำรเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรได้ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 

 1.2.8 ตรวจงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร ณ วันส้ินงวดกับบัญชีเงินฝำกธนำคำร กรณียอดเงิน
คงเหลือตำมรำยงำนของธนำคำร (statement) มียอดไม่ตรงกับยอดเงินคงเหลือตำมรำยงำนกำรเงนิ 
  1.2.9 ตรวจสอบต้นขั้วเช็ค, กำรเขียนเช็คส่ังจ่ำยเป็นไปตำมระเบียบก ำหนด, กำรเขียนเช็คส่ังจ่ำยแล้ว 
แต่ผู้รับยังไม่น ำไปข้ึนเงิน, กำรอนุมัติส่ังจ่ำยและกำรยกเลิกเช็ค 
  1.2.10 ตรวจสอบกำรปฏิบัติในกำรไปรับจ่ำยเงินนอกส ำนักงำนกำรเงิน มีกำรแต่งต้ังผู้ป้องกันอันตรำย
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติ 
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  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ

กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
2) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.3/ว 63 ลง 21 ก.พ. 54 เรื่อง วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำร 

และแนวทำงกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของหน่วยภำครัฐ 
3) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.2/ว 342 ลง 31 ส.ค. 59 เรื่อง กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในส่วนรำชกำร 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.2/ว 399 ลง 16 ต.ค. 60 เรื่อง กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.2/ว 342 ลง 5 ก.ย. 60 เรื่อง กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเงิน  

กำรบญัชี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6) หนังสือ กระทรวงกำรคลัง ด่วนมำกท่ี กค 0409.2/ว 123 ลง 14 พ.ย. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2561 
7) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.3/ว 374 ลง 24 ก.ย. 59 เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.3/ว 338 ลง 5 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

ส ำหรับกำรรับเงิน และน ำส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทำงกำรตรวจสอ บภำยใน
ส ำหรับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับ 

9) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุดท่ี ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลง 1 ก.ย. 59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online  

10) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 109 ลง 9 ก.ย. 60 เรื่อง กำรก ำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ
เข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online 

11) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 178 ลง 15 พ.ย. 2560 เรื่อง กำรก ำหนดตัวบุคคล 
ผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม 

12) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 108 ลง 7 ก.ย. 60 เรื่อง กำรสมัครเข้ำใช้บริกำรระบบ 
KTB Corporate Online 
 2. เงินงบประมาณและเงินงบกลาง 
  หลักฐำนกำรเบิก-จ่ำย ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรลงลำยมือช่ือรับรองของเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
กำรอนุมัติและลงลำยมือช่ือผู้รับเงิน 
  เงินเหลือจ่ำย, เงินค้ำงจ่ำย ได้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบฯ  
  เงินท่ีเบิกจำกคลัง ถ้ำไม่ได้จ่ำยหรือจ่ำยไม่หมด ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกน ำส่งคืนคลังภำยในสิบห้ำวันท ำกำร 
นับจำกวันรับเงินจำกคลัง และในกรณีท่ีส่วนรำชกำรมีกำรรับคืนเงินท่ีได้จ่ำยไปแล้ว ให้น ำส่งคืนคลังภำยในสิบห้ำวันท ำกำร
นับจำกวันท่ีได้รับคืน 
   กำรน ำเงินส่งคลัง ถ้ำน ำส่งก่อนส้ินปีงบประมำณหรือก่อนส้ินระยะเวลำเบิกเงินท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ให้ส่วนรำชกำรน ำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้ำน ำส่งภำยหลังก ำหนดดังกล่ำว ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินประเภท
เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน 
   กำรแก้ไขรำยกำรและจ ำนวนเงินในบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีได้ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบ
ข้อบังคับ (กำรแก้ไขหลักฐำนกำรจ่ำย ให้ใช้วิธีขีดฆ่ำแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ทุกแห่ง)     
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  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบเงินงบประมาณและเงินงบกลาง             
  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 3. เงินยืม 
   ระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรยืมเงิน 
   กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องของลูกหนี้เงินยืม 
   ลูกหนี้เงินยืมตรงกับสัญญำ 
   เงินยืมเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
   กำรส่งใช้หนี้เงินยืมครบถ้วนและตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
   กำรรับช ำระหนี้, กำรส่งใช้หนี้เป็นไปตำมระเบียบ กรณีลูกหนี้ค้ำงนำนให้หำสำเหตุท่ีค้ำงนำน และกำรติดตำม
ทวงถำม (กรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติรำชกำรให้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยและเงินเหลือจ่ำยท่ียืมไป (ถ้ำมี) แก่ส่วนรำชกำร 
ผู้ให้ยืมภำยในสำมสิบวันนับจำกวันได้รับเงินถ้ำเป็นกรณีเดินทำงไปรำชกำรอื่นรวมท้ังกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศช่ัวครำว ให้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยภำยในสิบห้ำวันนับจำกกลับมำถึง)   
  กำรสลักหลังใบยืม (เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐำนกำรจ่ำยและ หรือเงินเหลือจ่ำยท่ียืม ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับคืนบันทึก 
กำรรับคืนในสัญญำกำรยืมเงินพร้อมท้ังออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบส ำคัญตำมแบบท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด  
ให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐำน)   
  กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  หลักฐำนใบยืมหรือฎกีำเบิกเงินยืม และกรณีรองจ่ำยมีผู้อนุมัติ ผู้จ่ำยเงิน ผู้รับเงิน ลงลำยมือช่ือครบถ้วน 

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบเงินยืม  
1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ

กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
2) หนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/893 ลง 7 ก.ค. 59 เรื่อง ขออนุมัติหลักกำรแก้ไขปัญหำลูกหนี้ 

เงินยืมค้ำงนำนของหน่วยเบิกจ่ำย 
 4. เงินรับฝากและเงินรายได้แผ่นดิน 
   4.1 เงินรับฝำก 
   กำรรับ, น ำฝำก และกำรถอนคืนเงินประกันสัญญำ 
   หักภำษี ณ ท่ีจ่ำยทุกครั้ง เมื่อจ่ำยเงินให้กับผู้มีเงินได้และเข้ำเกณฑ์ต้องหักภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร 
มำตรำ 50 (4) มำตรำ 69 ทวิ และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับท่ี 16) ข้อ 2 (4) ก. กรณีท่ีจ่ำยเงิน
ให้กับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้ังแต่ 500 บำทขึ้นไป และจ่ำยให้กับบุคคลธรรมดำต้ังแต่ 10,000 บำทขึ้นไป 
ให้ค ำนวณภำษีเงินได้ไว้ร้อยละ 1 และน ำส่งสรรพำกรภำยในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
 4.2 เงินรำยได้แผ่นดิน 
   กำรจัดเก็บเงินรำยได้แผ่นดิน 
   กำรรับและกำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
   กำรส่งรำยงำนเงินรำยได้แผ่นดินให้คลัง 
   เงินรำยได้แผ่นดิน ให้น ำส่งอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้ำส่วนรำชกำรใด มีเงินรำยได้แผ่นดิน
เก็บรักษำในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบำท ให้น ำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสำมวันท ำกำรถัดไป   
   รำยงำนกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน เรยีกจำกระบบ GFMIS  
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  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบเงินรับฝากและเงินรายได้แผ่นดิน  
 1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

2) ประมวลรัษฎำกร และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร 

5 การบัญชี 
 1. เอกสำร 
 2. บัญช ี
 3. ทะเบียน 
 4. รำยงำนกำรเงิน 

หน่วยเบิกคลัง  
 เอกสำร ได้แก่ ต้นขั้วเช็ค, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส ำคัญรับเงิน, หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด, 
ใบยืมหรือสัญญำยืม, ใบน ำส่ง, เอกสำรในระบบ GFMIS เป็นต้น    
 บัญช ีได้แก่ บัญชีเงินสด, บัญชีเงินฝำกธนำคำร, บัญชีเงินฝำกคลัง, บัญชีลูกหนี้เงินยืม  
 ทะเบียน ได้แก่ ทะเบียนคุมกำรรับ-ส่งเงินในระบบ GFMIS, ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมรำชกำร, ทะเบียนคุม
เงินประกันสัญญำ, ทะเบียนรับเงินรำยได้แผ่นดิน, ทะเบียนรำยได้แผ่นดินน ำส่งคลัง, ทะเบียนคุมล้ำงพักครุภัณฑ์, 
ทะเบียนคุมแก้ไขข้อผิดพลำด และอื่นๆ 
 รำยงำน ได้แก่ รำยงำนประจ ำวัน, รำยงำนประจ ำเดือน และรำยงำนประจ ำปี 
 -  กำรส่งรำยงำนประจ ำเดือนจำกระบบ GFMIS ตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.3/ว 264 ลง 29 ก.ค. 58 
เรื่อง กำรส่งรำยงำนประจ ำเดือน ให้หน่วยจัดท ำและส่งเฉพำะรำยงำนสรุปข้อมูลทำงบัญชีประจ ำเดือนของหน่วยเบิกจ่ำย  
คือ รำยงำนงบทดลองประจ ำเดือน ค ำส่ัง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web online รำยงำนงบทดลองรำยเดือน 
หน่วยเบิกจ่ำย โดยให้หัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยลงลำยมือช่ือก ำกับรับรองควำมถูกต้องของ รำยงำนดังกล่ำว ส่งให้
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค ภำยในวันท่ี 15 ของเดือนและกำรส่งรำยงำน 
งบทดลองประจ ำปีงบประมำณ ค ำส่ัง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web online รำยงำนงบทดลองรำยเดือน 
หน่วยเบิกจ่ำย ระบุงวด 1 - 16 โดยให้หัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยลงลำยมือช่ือก ำกับรับรองควำมถูกต้องของรำยงำนดังกล่ำว  
ส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค ภำยใน 60 วันนับจำกวันส้ิน
ปีงบประมำณ              

หน่วยส่วนกลาง 
 ทะเบียนคุม หมำยถึง ทะเบียนต่ำงๆ ท่ีจะต้องบันทึกควบคุมกำรรับจ่ำยเงิน โดยมีทะเบียนคุมกำรรับและ
จ่ำยเงินเป็นหลัก และมีทะเบียนย่อยๆ ในกำรแสดงรำยละเอียดรำยกำรท่ีมีรับ-จ่ำย ได้แก่ทะเบียนคุมเงินยืมรำชกำร 
และทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิก และอำจมีทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นเพื่อกำรตรวจสอบภำยใน           
เช่น ทะเบียนคุมเช็ค เป็นต้น 
 รำยงำน หมำยถึง รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน ประจ ำเดือน และรำยงำนประกอบ เช่น งบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำรตอนส้ินเดือน, รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน ซึ่งหน่วยจะต้องส่งรำยงำน
ดังกล่ำวภำยในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ให้ กง.สปง.กอ.รมน. และส ำเนำให้ สตน.กอ.รมน. 
  กำรตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS  

 เรียกรำยงำนในระบบ GFMIS (รำยงำนงบทดลองประจ ำเดือน ค ำส่ัง ZGL_MVT_MONTH 
หรือ GFMIS Web online รำยงำนงบทดลองรำยเดือน หน่วยเบิกจ่ำย, รำยงำนงบทดลองประจ ำปีงบประมำณ 
ค ำส่ัง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web online รำยงำนงบทดลองรำยเดือน หน่วยเบิกจ่ำย ระบุงวด 1-16 
และรำยงำนบัญชีแยกประเภท FBL3N บัญชเีงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำร บัญชีสินทรัพย์ ฯลฯ) เพื่อตรวจสอบ 
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 - ตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดเท่ำกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและ
ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 
  - ตรวจสอบกำรจัดท ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชีและทุกเดือน 
  - ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ไม่มียอดคงค้ำงในงบทดลอง 
  - ตรวจสอบข้อมูลทำงบัญชีท่ีถูกต้องตำมดุลบัญชีทุกประเภท 
   - ตรวจสอบว่ำไม่มีบัญชีท่ีใช้เฉพำะภำรกิจของหน่วยงำนอื่น 
   - ตรวจสอบกำรปรับปรุงบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง 
  - ตรวจสอบบัญชี (พักเงินน ำส่ง, บัญชีพักรอ Clearing, บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน, 
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน ำส่ง, บัญชีภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยรอน ำส่ง, บัญชีพักค่ำใช้จ่ำยและบัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย) ไม่มียอดคงค้ำง 
  - ตรวจสอบกำรประมวลผลค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์รำยตัวเป็นประจ ำทุกเดือน 
  - ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ, ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ ได้มีเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้องและมีกำรขออนุมัติบันทึกล้ำงลูกหนี้ในระบบ GFMIS  
  - ตรวจสอบกำรส่งรำยงำนงบทดลองท่ีพิมพ์จำกระบบ GFMIS ส่ง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
  - ตรวจสอบกำรส่งรำยงำนยืนยันข้อมูลกำรขอเบิกเงินจำกคลัง 
  - กำรก ำหนดตัวบุคคลเข้ำใช้งำนในระบบ ได้มีกำรก ำหนดตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมำยไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยกำรมอบหมำยนั้นต้องพิจำรณำถึงหลักกำรควบคุม โดยมิให้มอบหมำยเพียงคนเดียวทรำบรหัสผ่ำน และ
สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ทุกขั้นตอน 

 - สอบทำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร             

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบสอบบัญชีในระบบ GFMIS  
 1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 88 ลง 4 ต.ค. 49 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในระบบ 
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มีควำมรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
 3) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 192 ลง 21 พ.ค. 56 เรื่อง กำรตรวจสอบรำยงำน 
กำรขอเบิกเงินจำกคลัง 
 4) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.3/ว 63 ลง 21 ก.พ. 54 เรื่อง วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำร
และแนวทำงกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของหน่วยภำครัฐ 

 5) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วน ท่ี กค 0423.3/ว 224  ลง 29 ส.ค. 57 เรื่อง กำรตรวจสอบและปรับปรุง
รำยกำรบัญชี ณ วันส้ินปงีบประมำณ 

 6) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนมำก ท่ี กค 0410.3/ว 93 ลง 20 ก.พ. 61 เรื่อง เกณฑ์กำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 7) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0423.3/ว 264 ลง 29 ก.ค. 58 เรื่อง กำรส่งรำยงำนประจ ำเดือน 
 8) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วน ท่ี กค 0423.3/ว 338 ลง 22 ก.ย. 58 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ
ข้อผิดพลำดส ำหรับกำรบัญชีภำครัฐ 
 9) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วน ท่ี กค 0410.3/ว 399 ลง 30 ต.ค. 59 เรื่อง แนวปฏิบัติทำงบัญชีในกำรจ่ำยเงิน 
กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 10) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0410.3/ว 311 ลง 20 มิ.ย. 62 เรื่อง แนวปฏิบัติทำงบัญชีในกำรจ่ำยเงิน  
กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 
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 11) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วน ท่ี กค 0414.3/ว 362 ลง 13 ก.ย. 59 เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรบันทึกรำยกำร
น ำส่งคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. การเบิกจ่ายเงิน 

1. ควำมครบถ้วนถูกต้องของใบส ำคัญคู่จ่ำย ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
- มีใบส ำคัญคู่จ่ำย ให้ตรวจสอบครบถ้วนถูกต้อง 
- มีกำรประทับตรำจ่ำยเงินแล้วและมีกำรลงลำยมือช่ือรับรองกำรจ่ำยเงิน พร้อมลงวันท่ีในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 

 - ตรวจสอบกรณีใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินมำเบิกต้องปฏิบัติตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบฯ (ในกรณีท่ีได้รับ
ใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหำย ให้ใช้ส ำเนำใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้รับรอง เป็นเอกสำรประกอบกำร 
ขอเบิกเงินแทนได้ 
 - ตรวจสอบกรณีจ่ำยเงินตำมค ำขอเบิกเงินเข้ำบัญชีของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน หำกเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
ไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินมำให้ ให้หน่วยงำนท ำหนังสือแจ้ง ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นท่ีในท้องท่ีภูมิล ำเนำหรือสถำน
ประกอบกำรของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทรำบ 
 2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเบิกจ่ำยตำมใบส ำคัญคู่จ่ำย  
  กำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนประกอบใบส ำคัญ 
  ตรวจสอบควำมถูกต้องเช่ือถือได้ของใบเสร็จรับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร
ดังต่อไปนี้  
  1) ช่ือ สถำนท่ีอยู่ หรือท ำกำรของผู้รับเงิน 
  2) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
  3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
  4) จ ำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
  5) ลำยมือช่ือของผู้รับเงิน 
  กำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำร ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือ
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน หรือเอกสำรอื่นใดท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนดเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 
 3. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยไม่เกินสิทธิตำมระเบียบฯ ก ำหนด 
  สิทธิในกำรเบิกจ่ำยเงิน (กำรจ่ำยเงินให้กระท ำเฉพำะท่ีมีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง ก ำหนดไว้ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีอนุญำตให้จ่ำยได้ หรือตำมท่ีได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง และผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้จ่ำยได้) 

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการเบิกจ่าย  
 1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือ กระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว.81 ลง 25 พ.ค. 48 เรื่อง กำรก ำหนดรูปแบบ
รำยงำนท่ีใช้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในระบบ GFMIS 
 3) พระรำชกฤษฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงิน, หนังสือกระทรวงกำรคลัง, หนังสือกรมบัญชีกลำง, หนังสือ สปง.กอ.รมน., หรือ
ค ำส่ัง กอ.รมน. ท่ีก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติในเรื่องต่ำง ๆ 
 4) หนังสือ กระทรวงกำรคลัง ท่ี กค 0506.7/10466 ลง 12 มิ.ย. 44 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในภำรกิจ 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนป้องกันประเทศ 
 5) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.7/22736 ลง 12 ก.ย. 50 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้แก่ก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนในสำยงำนของ กอ.รมน. 
 6) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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 7) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 8) หนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1946 ลง 25 ต.ค. 60 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและสัมมนำภำยในประเทศของ กอ.รมน. 

 9) หนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 80 ลง 1 ก.ย. 57 เรื่อง กำรประกำศก ำหนดส ำนักงำน 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นส ำนักงำนในพื้นท่ีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 10) หนังสือ ส ำนักงบประมำณ ท่ี นร 0731.1/ว 49 ลง 31 ม.ค. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์อัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ท่ีเบิกจ่ำยเงินในลักษณะ ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่ำ
สำธำรณูปโภค              
 11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 

7. การพัสดุ 
 1. ตรวจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 และตำมค ำส่ัง, ข้อบังคับ กอ.รมน. ด้ำนพัสดุ ได้แก่ 
 1.1 กำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตรวจกำรรับ-จ่ำย และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ ำปี ภำยในเดือนสุดท้ำยก่อนส้ิน
ปีงบประมำณของทุกป ี
 1.2 กำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ ำปี ซึ่งต้องเริ่มด ำเนินกำรต้ังแต่วันเปิดท ำกำรวันแรกของเดือน 
ต.ค. เป็นต้นไป รวมท้ังควำมถูกต้องของกำรจัดท ำรำยงำน 
 1.3 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ต่อผู้แต่งต้ัง ภำยใน 30 วันท ำกำร นับแต่วันเริ่มด ำเนินกำรตรวจสอบ 
 1.4 กำรส่งส ำเนำรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด 
 1.5 สอบทำนกำรรำยงำนผลกำรตรวจนับพัสดุและวัสดุคงเหลือประจ ำปี มีพัสดุและวัสดุคงเหลือครบถ้วน 
ถูกต้องตรงกับบัญชีหรือทะเบียน     
 2. กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
 2.1 กำรด ำเนินกรรมวิธี ต้ังแต่ได้รับอนุมัติแผนจัดหำ, กำรขออนุมัติหลักกำรซื้อ/จ้ำง, กำรด ำเนินกรรมวิธี
คัดเลือกคู่สัญญำ และกำรอนุมัติซื้อ/จ้ำง 
 2.2 กำรท ำสัญญำ , กำรบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS (ใบ PO) กรณีวงเงิน 5,000.- บำทขึ้นไป ,  
กำรจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำและใบ PO รวมท้ังกำรส่งส ำเนำสัญญำให้หน่วยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 กำรตรวจรับพัสดุ/งำน และกำรด ำเนินกรรมวิธีภำยหลังกำรตรวจรับ 
 3. กำรตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุและกำรรำยงำน 
 3.1 ตรวจสอบกำรจัดท ำทะเบียนคุมสินทรัพย์/กำรบันทึกประวัติกำรซ่อม 
 3.2 ตรวจสอบกำรรำยงำนกำรจัดหำ (กำรจัดหำแต่ละครั้งให้รำยงำนกำรจัดหำพร้อมแจ้งยอดเงินเหลือ
แต่ละครั้งท่ีจัดหำไปยัง ส ำนักส่งก ำลังบ ำรุง กอ.รมน. โดยผ่ำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ อย่ำงช้ำภำยใน 15 วัน  
นับจำกวันท่ีได้รับอนุมัติให้ซื้อหรือจ้ำงแล้ว, รำยงำนสรุปกำรจัดหำในรอบเดือน โดยปิดรำยงำนในวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน)  
 3.3 ตรวจสอบกำรจ ำหน่ำย (กรรมวิธีในกำรด ำเนินกำร, อ ำนำจในกำรอนุมัติ) 
 3.4 ตรวจสอบรำยงำนพัสดุ (พัสดุท่ัวไป 3 เดือน/ครั้ง)  

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการพัสดุ  
  1) พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
  3) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ 
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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  4) ประมวลรัษฎำกร หมวด 6 อำกรแสตมป์ มำตรำ 104 
  5) ค ำส่ัง, ข้อบังคับ กอ.รมน. ด้ำนพัสดุ เช่น ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรพัสดุ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบปฏิบัติประจ ำ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรสนับสนุน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

8. การสารสนเทศ  
 1. ตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูล ได้แก่ กำรก ำหนดสิทธิ, กำรจัดท ำทะเบียนคุม, กำรเปล่ียนรหัส 
Password และกำรเรียกดูรำยงำนเพื่อสอบทำน  
 2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรน ำส่งข้อมูล  
  สอบทำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี มีกำรแบ่งหน้ำท่ีระหว่ำงผู้บันทึกข้อมูลกับผู้ท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
  ตรวจสอบกำรอนุมัติให้เพิ่มหรือเปล่ียนแปลงข้อมูล โดยจะต้องมีเอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน 
ในกำรประกอบกำรอนุมัติรำยกำร 
  ตรวจสอบและสอบทำนกำรจัดท ำทะเบียนคุมรำยละเอียดของข้อมูลท่ีบันทึกกับเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนอนุมัติรำยกำรในระบบสำรสนเทศ 
 3. กำรประมวลผลและกำรติดตำมข้อมูล 
  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรแก้ไข หรือกำรยกเลิกรำยกำร  
  สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีได้ก ำหนดให้มีกำรเรียกรำยงำนเพื่อใช้ประกอบกำรสอบทำน
ข้อมูลกับเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในทุกระบบงำนสำรสนเทศ 
  สอบทำนวิธีกำรแก้ไขรำยกำรได้มีกำรก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  สอบถำม สุ่มตัวอย่ำง เอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ี ได้แก่ กำรทดสอบกำรน ำเข้ำข้อมูล
และกำรทดสอบกำรประมวลผลข้อมูล 

  ระเบียบที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบสารสนเทศ  
  - แนวทำงกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS 

************************************ 




