
มิติด้านงบการเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑ | ห น้ า  

ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
๑. หมวดทั่วไป ๑.๑ คำสั่งมอบหมายผูร้ับผดิชอบด้านบัญชีและผูร้ับผดิชอบด้านการเงิน

แยกออกจากกัน 
- คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและดา้นการเงิน ณ ปัจจุบัน  

     

๒. ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
(รพช.) 

๒.๑ หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีด้านรับ 
      - บัญชีเสร็จสิ้นภายในวันท่ีมรีายการรับ - จ่ายเงิน และกรณีการรับ
เงินภายหลังเวลาปดิบัญชีนำไปบันทึกบัญชีในวันทำการถัดไป 
      - วิเคราะห์รายการตามหลักการบัญชีคู่ หรือ ตามหลักการบัญชีทั่วไป 
      - ใบสำคัญการลงบัญชีแต่ละด้านมีคำอธิบายชัดเจนและมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบญัช ีพร้อมลงลายมือช่ือ 
(ผู้จัดทำ ผูต้รวจสอบ ผู้อนุมตัิ) 

- ใบสำคัญลงบัญชีดา้นรับที่ได้รับอนุมัติ พร้อมหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบญัชี จำนวน ๑ ชุด 

ไตรมาสที่ ๔ 
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๒.๒ หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีด้านจ่าย 
      - บัญชีเสร็จสิ้นภายในวันท่ีมรีายการรับ - จ่ายเงิน และกรณีการรับ
เงินภายหลังเวลาปดิบัญชีนำไปบันทึกบัญชีในวันทำการถัดไป 
      - วิเคราะห์รายการตามหลักการบัญชีคู่ หรือ ตามหลักการบัญชีทั่วไป 
      - ใบสำคัญการลงบัญชีแต่ละด้านมีคำอธิบายชัดเจนและมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบญัชี พร้อมลงลายมือช่ือ 
(ผู้จัดทำ ผูต้รวจสอบ ผู้อนุมตัิ) 

- ใบสำคัญลงบัญชีดา้นจ่ายทีไ่ด้รับอนุมัติ พร้อมหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบญัชี จำนวน ๑ ชุด 

ไตรมาสที่ ๔ 
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๒.๓ หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีด้านท่ัวไป 
      - บัญชีเสร็จสิ้นภายในวันท่ีมรีายการรับ - จ่ายเงิน และกรณีการรับ
เงินภายหลังเวลาปดิบัญชีนำไปบันทึกบัญชีในวันทำการถัดไป 
      - วิเคราะห์รายการตามหลักการบัญชีคู่ หรือ ตามหลักการบัญชีทั่วไป 
      - ใบสำคัญการลงบัญชีแต่ละด้านมีคำอธิบายชัดเจนและมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบญัชี พร้อมลงลายมือช่ือ 
(ผู้จัดทำ ผูต้รวจสอบ ผู้อนุมตัิ) 
 
 

- ใบสำคัญลงบัญชีดา้นท่ัวไปที่ได้รบัอนุมัติ พร้อมหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบญัชี จำนวน ๑ ชุด 

ไตรมาสที่ ๔ 
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



มิติด้านงบการเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒ | ห น้ า  

ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
๒.๔ งบทดลองแสดงบัญชีดลุปกต ิ
     - บัญชีหมวดสินทรัพย์มีดลุบญัชีด้านเดบติ 
     - บัญชีหมวดหนี้สินมีดลุบัญชดี้านเครดิต 
     - บัญชีหมวดทุนของหน่วยงานมีดุลบญัชีด้านเครดติ 
     - บัญชีหมวดรายไดม้ีดลุด้านเครดิต 
     - บัญชีหมวดค่าใช้จ่ายมีดุลบญัชีด้านเดบติ 

- งบทดลอง ที่มีหัวหน้าหน่วยงานรับรองความถูกต้อง
ประจำเดือน (ลงนามในงบทดลอง) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๒.๕ ตรวจสอบความถูกต้องในงบทดลอง 
     ๒.๕.๑ เงินสด ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - รายงานเงินคงเหลือประจำวันทีม่ีคณะกรรมการเกบ็รักษา

เงินและหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๒.๕.๒ เงินฝากธนาคารบญัชีเงินบำรุง ถูกต้องตรงกับงบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร 

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารบญัชีเงินบำรุง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๒.๕.๓ บัญชีเงินฝากคลัง ตรงกับทะเบียนคุมเงินฝากคลัง - ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (งานการเงิน ข้อ ๔.๑) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๔ ลูกหนี้เงินยืม ตรงกับทะเบียนคุม - ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (งานการเงิน ข้อ ๕.๓.๓) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๕ วัสดุคงเหลือ ตรงกับรายงานวัสดุคงคลังประจำเดือน - รายงานวัสดุทุกคลัง ผ่านการรับรองจากผู้ควบคุม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๖ บัญชสีินทรัพย์ ตรงกับรายงานทรัพยส์ิน - รายงานทรัพยส์ินจากงานพัสด ุ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๗ เจ้าหนี้การค้า ตรงกับรายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ - รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ (จุดสั่งซื้อ) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๘ เงินรับฝากอ่ืน ตรงกับทะเบียนคุม - ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน (งานการเงิน) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๕.๙ เงินหลักประกันสัญญา ตรงกับทะเบียนคมุ - ทะเบียนคุมเงินประกันสญัญา (งานพัสดุ) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
๒.๖ ได้รบัอนุมัติการปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 
     ๒.๖.๑ รายได้ค้างรับ - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๖.๒ รายได้รับล่วงหน้า - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ✓ 
     ๒.๖.๓ วัสดุคงเหลือ - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๖.๔ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
     ๒.๖.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ✓ 
     ๒.๖.๖ ค่าเสื่อมราคา หรือ ค่าตัดจำหน่าย - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  



มิติด้านงบการเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓ | ห น้ า  

ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
     ๒.๖.๗ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้มีอำนาจ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
๒.๗ ดำเนินการปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
     ๒.๗.๑ ปิดบญัชีรายได้ค่าใช้จา่ยเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) 
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

- ใบสำคัญการบันทึกบญัชีด้านท่ัวไป หรือ งบทดลองก่อนและ
หลังปิดบัญชี 
(ตามหนงัสือที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ เร่ืองแนวปฏิบัติทางบัญชสีิ้นปงีบประมาณ) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๒.๗.๒ บัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบญัชีผลสะสม 
จากข้อผิดพลาดเข้าบญัชีรายไดสู้ง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     

๓. ระบบบัญชี GFMIS 
(รพศ. หรือ รพท.) 

๓.๑ จดัทำทะเบียนคุมการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS - ทะเบียนคุมการเข้าใช้งานใน ระบบ GFMIS 
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย) 

ณ ปัจจุบัน  

๓.๒ มีการตรวจสอบบญัชีในระบบ GFMIS โดยใช้ Pivot Table ในการ
ตรวจสอบและรายงานผลการปฏบิัติงานทุกสิ้นป ี

- รายงานผลการตรวจสอบ หรือ รายงาน Pivot Table 
จากระบบ  

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๓.๓ ด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
     ๓.๓.๑ กรณีการบันทึกเงินสด เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และการปรับปรุงรายการบญัชีต่าง ๆ ดังนี ้
          ๓.๓.๑.๑ วิเคราะห์รายการทางบัญชีและดำเนินการบันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS เป็นประจำทุกวันท่ีเกิดรายการ พร้อมท้ังมีเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีครบถ้วน
ตามที่คู่มือบญัชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการกำหนด ดังนี ้
               ๓.๓.๑.๑.๑ การบันทกึเงินนอกงบประมาณที่นำฝากธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีผู้จดัทำผูต้รวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนมุัติ 
(คำสั่ง ZRP_RE หรือ บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร RE) 

- หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีประเภทเอกสาร RE หรือ 
บช.๐๑ ประเภทเอกสาร RE  
จำนวน ๑ ฉบับ 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔  

               ๓.๓.๑.๑.๒ การบันทกึจ่ายเงินท่ีนำฝากธนาคารพาณิชย์ โดย
มีผู้จัดทำผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัต ิ
(คำสั่ง ZRP_RE หรือ บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร PP) 

- หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีประเภทเอกสาร PP หรือ 
บช.๐๑ ประเภทเอกสาร PP 
จำนวน ๑ ฉบับ 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔  

               ๓.๓.๑.๑.๓ การบันทกึรับเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังแล้วมี
เงินเหลือจ่ายท่ีต้องนำส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน โดยมผีู้จัดทำผู้
ตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัต ิ
(คำสั่ง ZRP_BD4 หรือ บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร BD) 

- หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีประเภทเอกสาร BD หรือ 
บช.๐๑ ประเภทเอกสาร BD 
จำนวน ๑ ฉบับ 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ✓ 
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ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
    ๓.๓.๒ รายการปรับปรุงแกไ้ขกรณียอดเงินคงเหลือรายงานเงินฝาก
ธนาคารย่อย (ZBANK) และรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากไมม่ีรายตัวไม่ตรง 
กับทะเบียนคุมบญัชีเงินฝากธนาคารย่อยและงบกระทบยอดบัญชีเงนิฝาก
ธนาคารทุกบัญช ี
(หนังสือสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/ว๓๔๙๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

- รายการปรับปรุงแก้ไขกรณียอดคงเหลือไม่ถูกต้อง 
- รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 
- ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย 
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทกุบัญชี 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔  

๓.๔ ตรวจสอบบัญชีในงบทดลองระบบ GFMIS กับรายงานนอกระบบ และสรุปรายงานเสนอหัวหนา้หน่วยงาน ดังนี้ 
     ๓.๔.๑ พิมพ์รายงานเงินคงเหลือประจำวันจากระบบตรวจสอบกับ
รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน 

- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
- บัญชีแยกประเภทเงินสด ระบบ GFMIS 
- งบทดลอง ระบบ GFMIS (หน้าที่ระบุบัญชีเงินสด) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๔.๒ ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กับทะเบยีนคุม
เงินฝากคลัง โดยแยกตามประเภทเงินฝาก 

- รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากฝากคลังท่ีหัวหน้าหน่วยงาน
อนุมัติ ระบบ GFMIS 
- ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ที่มีข้อมลูสอดคล้องกับรายงาน
ความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๔.๓ จัดส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง) จากระบบ GFMIS ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป และพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
          ๓.๔.๓.๑ งบทดลอง - รายงานงบทดลองที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัต ิ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
          ๓.๔.๓.๒ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) - หนังสือนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
          ๓.๔.๓.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ - ภาพถ่าย หรือ Capture ภาพแสดงการเผยแพร่งบการเงิน

ต่อสาธารณะ 
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๔.๔ มีการรายงานบัญชีผิดดุลจากระบบ GFMIS เสนอหัวหนา้
หน่วยงาน 

- รายงานบัญชีผิดดุลจากระบบ GFMIS เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ✓ 

     ๓.๔.๕ มีการรายงานข้อมูลบญัชีท่ีต้องไม่มียอดคงค้าง (บัญชีพัก) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

- รายงานข้อมูลบัญชีท่ีต้องไม่มียอดคงค้าง (บัญชีพัก) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ✓ 

     ๓.๔.๖ งบทดลองประจำปี รายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ 

- หนังสือนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
- งบการเงินท่ีมีหัวหน้าหน่วยงานรบัรอง 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  



มิติด้านงบการเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕ | ห น้ า  

ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
๓.๕ การปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นเดือน 
     ๓.๕.๑ การบันทึกวสัดุคงคลัง หรือ วัสดุใช้ไป  
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JM)  

- เอกสารประเภท JM ของวันสิ้นเดือน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๕.๒ การบันทึกค่าเสื่อมราคาเฉพาะเงินนอกงบประมาณ 
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JV) 

- เอกสารประเภท JV ค่าเสื่อมราคาเฉพาะเงินนอก
งบประมาณของวันสิ้นเดือน 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๓.๖ ปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และไดร้ับอนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงาน ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ดังนี ้
     ๓.๖.๑ การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา (กรณีครุภณัฑ์ที่ไมไ่ด้บันทกึเป็น
รายตัวในระบบ GFMIS)(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JV) 

- ใบสำคัญการบันทึกบญัชี JV ปรบัปรุงบัญชีตามเกณฑค์งค้าง 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ที่มีผู้อนุมตัิ 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๖.๒ การบันทึกบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JV) 

- ใบสำคัญการบันทึกบญัชี JV ปรบัปรุงบัญชีตามเกณฑค์งค้าง 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ที่มีผู้อนุมตัิ 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๖.๓ การบันทึกบญัชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JV) 

- ใบสำคัญการบันทึกบญัชี JV ปรบัปรุงบัญชีตามเกณฑค์งค้าง 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ที่มีผู้อนุมตัิ 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๖.๔ การบันทึกบญัชีวัสดุใช้ไป (ทุกประเภท) 
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JM) 

- ใบสำคัญการบันทึกบญัชี JV ปรบัปรุงบัญชีตามเกณฑค์งค้าง 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ที่มีผู้อนุมตัิ 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

     ๓.๖.๕ การบันทึกบญัชีรายไดร้อการรับรู ้
(ผ่าน Web Online บช. ๐๑ ประเภทเอกสาร JV) 

- ทะเบียนคุมรายได้รอการรับรู ้
- ใบสำคัญการบันทึกบญัชี JV 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๓.๗ การปิดบญัชีประจำปี (ตรวจสอบการบันทึกบัญชี) 
     - ตรวจสอบงบทดลองประจำปีระบุงวดที่ ๑ - ๑๖ กับรายการบญัชี
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชผีลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในช่อง “ยอดยกไป” และปิดบญัชีเข้าบัญชีรายได้สูง (ตำ่) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

- เอกสารการบันทึกบญัชีรายไดสู้ง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
หรือบัญชีผลสะสมจากการแกไ้ขข้อผิดพลาด 
(ตามหนงัสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘ และหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๓.๘ การส่งรายงานงบทดลองประจำปีในระบบ GFMIS งวด ๑ - ๑๖ ท่ี
หัวหน้าหน่วยงานรับรอง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

- หนังสือนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
- งบทดลอง งวด ๑ - ๑๖ ท่ีหัวหน้าหน่วยงานรับรอง 
(ตามหนงัสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  



มิติด้านงบการเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖ | ห น้ า  

ประเด็น หัวข้อ เอกสารแนบ ช่วงเวลา N/A 
๔. การจัดทำ บช. ๑๑ 
เงินนอกงบประมาณ 
เข้าระบบ GFMIS 

๔.๑ การนำเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ผา่นระบบ  
Web Online ในระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 

- เอกสารการนำส่ง บช. ๑๑ ใหส้ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(โรงพยาบาลชุมชน) 
- เอกสารการนำเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 
(โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป) 

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๕. การรายงานงบการเงิน
ประจำปี 

๕.๑ การรายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) 
     - งบแสดงฐานะการเงิน 
     - งบแสดงผลการดำเนินงาน 
     - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๕.๒ การจัดส่งรายงานการรับ – จา่ยเงินบำรุงให้กรมบญัชีกลางภายใน 
๖๐ วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ 

- หนังสือจัดส่งรายงานการรับ-จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๕.๓ การจัดทำแผนเงินบำรุง 
(หนังสือสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๐๒๗ 
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔) 

- แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีไดร้ับ
อนุมัติจากผูม้ีอำนาจ 

ณ ปัจจุบัน  

     


