
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

๑. ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS
เป็นลำยลักษณ์อักษร

๒. มีค ำส่ังมอบหมำยงำน ผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ  
(อม.๑ ผู้ตรวจสอบ อม.๒ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ใส่ช่ือต ำแหน่งไม่ได้
ต้องเฉพำะตัว)

แบ่งแยกหน้ำท่ีผู้วำงเบิกกับผู้อนุมัติออกจำกกัน
     ๓.๑. สิทธิกำรอนุมัติเบิกจำกคลัง
     ๓.๒. สิทธิกำรอนุมัติจ่ำยจำกคลังและน ำส่งเงิน

๔. จัดท ำทะเบียนคุมกำรเข้ำใช้งำนในระบบ GFMIS ทุกระบบ ใช้สมุด
ทะเบียนคุมข้ำงเคร่ืองโปรแกรมจะเห็นกำรเข้ำใช้ระบบ

๕. รำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง เสนอรำยงำนหัวหน้ำ
หน่วยงำนทุกส้ินวันและส้ินเดือน

ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
     ๖.๑. เม่ือมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกเงินในงบประมำณ และเงิน
นอกงบประมำณ วงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐.- บำทข้ึนไป (ยกเว้นตำม
กรมบัญชีกลำง ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหำคม 
๒๕๖๐)  มีกำรควบคุมให้จัดท ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง (PO) เพ่ือจ่ำยตรง
ผู้ขำย และจัดท ำทะเบียนคุมใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง

     ๖.๒ มีหลักฐำนกำรตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขำยให้เป็นปัจจุบัน
ทุก ๆ ๖ เดือน

ด้ำนกำรเบิกจ่ำย
     ๗.๑. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ/เงิน
นอกงบประมำณ (คู่มือวำงฎีกำ)

     ๗.๒. รำยงำนสถำนะเบิกจ่ำยประจ ำเดือน สอบทำนกำรโอน
ผ่ำนเข้ำบัญชีผู้รับเงินเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

๘. มีกำรจัดท ำทะเบียนคุม และรำยงำนกำรรับ และน ำส่งเงิน
ในระบบ GFMIS

๙. ด้ำนบัญชีแยกประเภทท่ัวไป กำรตรวจสอบและเสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำร

     ๙.๑. พิมพ์รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันจำกระบบตรวจสอบ
กับรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวันท่ีจัดท ำเองด้วยมือ และบัญชี
แยกประเภท

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

๓.

๖.

๗.

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

     ๙.๒. ตรวจสอบรำยงำนเงินฝำกธนำคำรกับสมุดบัญชีคู่ฝำก 
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร

     ๙.๓. ตรวจสอบรำยงำนแสดงกำรเคล่ือนไหวเงินฝำกคลัง และ
งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกคลัง

     ๙.๔. ตรวจสอบรำยงำนเงินหลักประกันสัญญำกับทะเบียนคุม
เงินประกันสัญญำ และทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง

     ๙.๕ งบทดลองประจ ำเดือนจัดส่งรำยงำนประจ ำเดือนจำก
ระบบ GFMIS ต่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือนถัดไป และมีหลักฐำนกำรเผยแพร่

     ๙.๖ งบทดลองประจ ำปี (งวด ๑ - ๑๖) ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินภำยในวันท่ี ๙๐ ของเดือนถัดไป

ด้ำนสินทรัพย์ถำวร
     ๑0.๑ ไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้ำงในระบบ
     ๑0.๒ มีกำรตรวจสอบสินทรัพย์ตรงกับทะเบียนคุม
     ๑0.๓ มีกำรน ำเลขครุภัณฑ์จำกระบบ GFMIS ไปเขียนในตัว
ครุภัณฑ์รำยตัวทุกรำย

    ๑0.๔ ตรวจสอบกำรปรับปรุงสินทรัพย์ Interfen กลับเป็น
สินทรัพย์รำยตัว (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค ๐๔๑๒.๓/ว 
๓๓๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘)

ด้ำนระบบงบประมำณ
     ๑1.๑ สอบทำนกำรได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
จำกใบจัดสรรกับในระบบ GFMIS

     ๑1.๒ จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด (Manual)
     ๑1.๓ พิมพ์รำยงำนสถำนะใช้จ่ำยเงินงบประมำณจำก ระบบ 
GFMIS ตรวจสอบกับทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด ณ วันส้ินเดือน 
ทุกๆ เดือน เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

๑๒. ด้ำนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง
     ๑2.๑ กำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย
     ๑2.๑.๑ มีข้อมูลหลักผู้ขำยสำมำรถใช้ข้อมูลในระบบ GFMIS ได้

     ๑2.๑.๒  สุ่มตรวจสอบหลักฐำนควำมถูกต้องและควำมมีอยู่
จริงของกำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS

๑๐.

๑๑.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

     ๑2.๑.๓ ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติในข้อมูลหลักผู้ขำย
     ๑2.๑.๔ มีกำรท ำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขำยและจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนกำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย

     ๑2.๒ กำรจัดท ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง PO (บส.๐๑ และ บส.๐๔) ใน
ระบบ GFMIS

     ๑2.๒.๑ ทะเบียนคุมใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง
     ๑2.๒.๒ สอบทำนรำยกำรส่ังซ้ือตำมใบส่ังซ้ือกับ บส.๐๑ และ 
บส.๐๔

     ๑2.๒.๓ พิมพ์รำยงำน Sap R/๓
     ๑2.๓ กำรตรวจรับพัสดุ (บร.๐๑)
     ๑2.๓.๑ มีกำรตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS พร้อมพิมพ์
รำยงำนกำรตรวจรับ (บร.๐๑) และบันทึกในทะเบียนคุม

ด้ำนระบบเบิกจ่ำยเงิน
     ๑3.๑ กำรเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณจำกคลัง

     ๑3.๑.๑ มีกำรเบิกเงินผ่ำน PO เพ่ือจ่ำยตรงเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของเจ้ำหน้ี/ผู้มีสิทธิ

     ๑3.๑.๒ กำรเบิกเงินไม่ผ่ำน PO เพ่ือจ่ำยตรงเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของเจ้ำหน้ี/ผู้มีสิทธิ

     ๑3.๑.๓ กำรเบิกเงิน เพ่ือจ่ำยเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ของ
หน่วยงำน และบันทึกจ่ำยในระบบ GFMIS (ขจ.05) ตำมท่ีจ่ำยจริง
 และบันทึกในทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง

     ๑3.๒ จัดพิมพ์รำยงำนขอเบิกเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณจำกระบบพร้อมพิมพ์ Sap R/๓

     ๑3.๓ จัดพิมพ์สรุปรำยงำนขอเบิกประจ ำวันจำกระบบ
ตรวจสอบ รำยกำรขอเบิก (ขบ.) จำกระบบตรวจสอบกับหลักฐำน
ขอเบิกเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

     ๑3.๔ พิมพ์รำยงำนสถำนะกำรเบิก-จ่ำย แทนใบเสร็จรับเงิน 
เบ้ืองต้นจำกผู้ขำย

๑๔. ด้ำนระบบรับและน ำส่งเงิน

๑๓.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

     ๑4.๑ ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับเงินและน ำส่งเงิน สอบทำน
กับทะเบียนคุมและรำยงำน

     ๑4.๒ จัดพิมพ์รำยงำนกำรจัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้พิมพ์แบบ

          ๑4.๒.๑ นส.๐๑ กำรจัดเก็บรำยได้
          ๑4.๒.๒ นส.๐๒ กำรน ำส่งเงิน
          ๑4.๒.๓ นส.๐๓ กำรจัดเก็บรำยได้แทนกันพร้อมพิมพ์
รำยงำนSap R/๓ ทุกฉบับ

     ๑4.๓ กำรน ำเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ฝำกคลังบันทึก
เข้ำระบบ GFMIS อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง

ด้ำนระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป
     ๑5.๑ วิเครำะห์รำยกำรทำงบัญชีและด ำเนินกำรบันทึกบัญชี
ผ่ำนระบบ GFMIS เป็นประจ ำทุกวันท่ีมีเกิดรำยกำร พร้อมท้ังมี
เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีครบถ้วนตำมท่ีคู่มือบัญชีภำครัฐ
ส ำหรับส่วนรำชกำรก ำหนด

     ๑5.๒ พิมพ์เอกสำรรำยงำนกำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS มี
ผู้จัดท ำ ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมอนุมัติเสนอพิมพ์
รำยงำน Sap R/๓ ทุกฉบับ

     ๑5.๔ พิมพ์สรุปรำยงำนกำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
ประจ ำวันทุกวันท่ีเกิดรำยกำร

     ๑5.๕ งบทดลองระบบ GFMIS ในภำพรวมของหน่วยงำน
แสดงข้อมูลทำงบัญชีท่ีถูกต้องตำมดุลบัญชีปกติทุกบัญชี

     ๑5.๖ งบทดลองมียอดคงเหลือของบัญชีทุกบัญชีให้ ถูกต้อง
ตรงกับทะเบียนคุม หรือ รำยงำน

     ๑5.๗ ตรวจสอบธนำคำรรำยตัว (Z bank) จำกระบบ GFMIS 
กับบัญชีเงินฝำกธนำคำร และจัดท ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำก
ธนำคำร ณ วันส้ินเดือน ทุกบัญชี

     ๑5.๘ หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง ณ วัน
ส้ินปีงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐วันนับจำกวันส้ิน
ปีงบประมำณเพ่ือน ำข้อมูลเข้ำระบบ GFMIS และตำมท่ี
กรมบัญชีกลำงเปิดงวดเพ่ิมเติม

๑๕.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

     ๑5.๙ สอบทำนว่ำ หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร 
ตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด ทุกเดือน

กำรปรับปรุงบัญชีทุกส้ินเดือน
     ๑6.๑ กำรบันทึกวัสดุใช้ไป (ผ่ำน Web Online บช. ๐๑ 
ประเภทเอกสำร JM และ JV)

ปรับปรุงบัญชีทุกส้ินปีงบประมำณภำยใน ๓๐ วันนับจำก วันส้ิน
ปีงบประมำณ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ ดังน้ี

     ๑7.๑ รำยได้ค้ำงรับ
     ๑7.๒ รำยได้รับล่วงหน้ำ
     ๑7.๓ รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง
     ๑7.๔ วัสดุคงเหลือ
     ๑7.๕ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
     ๑7.๖ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
     ๑7.๗ ค่ำเส่ือมรำคำ หรือ ค่ำตัดจ ำหน่ำย
     ๑7.๘ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ด้ำนระบบสินทรัพย์ถำวรมีกำรบันทึกรำยกำรสินทรัพย์ถำวรใน
ระบบ GFMIS ถูกต้องทุกข้ันตอน เพ่ือไม่ให้มีบัญชีพักคงค้ำง มีกำร
จัดท ำทะเบียนคุมดังน้ี

     ๑8.๑ กำรสร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์และกำรสร้ำงสินทรัพย์
เลขท่ีย่อย (ผ่ำน Web Online สท ๐๑ สท ๑๑)

     ๑8.๒ กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (ผ่ำน Web 
Online สท ๐๒)

     ๑8.๓ กำรบันทึกสินทรัพย์ กำรบันทึกรับสินทรัพย์จำกรำยกำร
คงค้ำง (Web Online สท.๑๓) กำรบันทึกรับสินทรัพย์รับบริจำค
(ผ่ำน Web Online สท.๑๖) และล้ำงบัญชีพักครุภัณฑ์ภำยใน
เดือนน้ัน

     ๑8.๔ กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (ผ่ำน web online สท.
๑๘) กำรโอนเปล่ียนแปลงข้อมูลสินทรัพย์ถำวรและกำรบันทึกโอน
สินทรัพย์ถำวรภำยในกรม (ผ่ำน web online สท.๑๗) ภำยใน
เดือนน้ันๆ

๑๖.

๑๗.

๑๘.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

ล ำดับ รำยกำร
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ด้ำน ระบบ GFMIS

ช่ือหน่วยงำน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…...........................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

     ๑8.๕ พิมพ์รำยงำนสินทรัพย์ถำวรจำกระบบ GFMIS สอบทำน
กับสินทรัพย์รำยตัวถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินและรำยงำน
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีทุกรำยกำรทุกส้ินปี

ลงช่ือ
ผู้สอบทำน

สรุปผลกำรสอบทำน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒


