
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

๑. ค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบด้ำนบัญชีและผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินแยก
ออกจำกกัน

๒. ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีต้องปฏิบัติงำนในต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๓. กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนของ

กรมบัญชีกลำง และคู่มือบัญชี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔. บันทึกบัญชีมีเอกสำรหลักฐำนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคร้ัง
๕. บันทึกบัญชีเสร็จส้ินภำยในวันท่ีมีรำยกำรรับ - จ่ำยเงิน และกรณีกำรรับ

เงินภำยหลังเวลำปิดบัญชีน ำไปบันทึกบัญชีในวันท ำกำรถัดไป

๖. วิเครำะห์รำยกำรตำมหลักกำรบัญชีคู่ หรือตำมหลักกำรบัญชีท่ัวไป
๗. ใบส ำคัญกำรลงบัญชีแต่ละด้ำนมีค ำอธิบำยชัดเจน และมีเอกสำร

ประกอบกำรบันทึกบัญชีพร้อมลงลำยมือช่ือ
(ผู้จัดท ำ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกบัญชี)

๘. กำรจัดเก็บเอกสำรเรียงตำมวันท่ีบันทึกบัญชีและจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ
 ปลอดภัย โดยฝ่ำยบัญชี

งบทดลองแสดงบัญชีดุลปกติ
     ๙.๑ บัญชีหมวดสินทรัพย์มีดุลบัญชีด้ำนเดบิต
     ๙.๒ บัญชีหมวดหน้ีสินมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต
     ๙.๓ บัญชีหมวดทุนของหน่วยงำนมีดุลบัญชีด้ำนเครดิต
     ๙.๔ บัญชีหมวดรำยได้มีดุลด้ำนเครดิต
     ๙.๕ บัญชีค่ำใช้จ่ำยมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต
ตรวจสอบควำมถูกต้องในงบทดลอง
     ๑๐.๑ ควำมถูกต้องของบัญชี
          ๑๐.๑.๑ เงินสด เงินฝำกธนำคำร ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน

          ๑๐.๑.๒ บัญชีเงินฝำกคลัง ตรงกับรำยงำนเงินฝำกคลัง ทะเบียน
คุมเงินฝำกคลัง และงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกคลัง

          ๑๐.๑.๓ บัญชีเงินฝำกธนำคำร ตรงกับงบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำร

          ๑๐.๑.๔ บัญชีลูกหน้ีเงินยืมตามประเภทตรงกับทะเบียนคุมและ
รายงานลูกหน้ีเงินยืมเงินคงเหลือ

หมายเหตุ

๙.

ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

๑๐.

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
สมบูรณ์

หมายเหตุ

ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

          ๑๐.๑.๕ บัญชีลูกหน้ีค่ำรักษำพยำบำลรำยสิทธิตรงกับทะเบียนคุม
ลูกหน้ีค่ำรักษำพยำบำลรำยสิทธิและรำยงำนลูกหน้ีคงเหลือ

         ๑๐.๑.๖  บัญชีวัสดุคงคลังทุกประเภท ตรงกับรายงานวัสดุ
คงเหลือประจ าเดือนหรือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

          ๑๐.๑.๗ บัญชีสินทรัพย์ทุกประเภทตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
หรือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

         ๑๐.๑.๗ บัญชีค่ำเส่ือมรำคำสะสม ต่ ำกว่ำมูลทรัพย์สิน
         10.1.8 บัญชีเงินให้ยืมระยะยำว-หน่วยงำนภำครัฐ ตรงกับบัญชี
เงินยืมระยะยำว-หน่วยงำนภำครัฐ

          ๑๐.๑.9 บัญชีเจ้าหน้ีตรงกับทะเบียนคุมเจ้าหน้ีรายตัวและรายงาน
เจ้าหน้ีคงเหลือ

 

          ๑๐.๑.10 บัญชีเจ้ำหน้ีค่ำรักษำพยำบำลตำมจ่ำย ตรงกับทะเบียน
คุมเจ้ำหน้ีค่ำรักษำพยำบำลตำมจ่ำย

          ๑๐.๑.๑1 บัญชีใบส ำคัญค้ำงจ่ำย/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ตรงกับ
ทะเบียนคุมใบส ำคัญค้ำงจ่ำย/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

          ๑๐.๑.๑2 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน หรือ เงินหลักประกันสัญญา/เงิน
ประกันอ่ืน ตรงกับทะเบียนคุม

          ๑๐.๑.๑3 บัญชีรำยได้เงินบริจำรรอกำรรับรู้/รำยได้อ่ืนรอกำรรับรู้
 ตรงกับทะเบียนคุมรำยได้เงินบริจำรรอกำรรับรู้/รำยได้อ่ืนรอกำรรับรู้

          ๑๐.๑.๑4 บัญชีรายได้แผ่นดินตรงกับทะเบียนคุมและรายงานเงิน
รายได้แผ่นดิน

          ๑๐.๑.๑5 บัญชีรำยได้จำกกำรรับบริจำค ตรงกับทะเบียนคุม
รำยได้รับบริจำค

๑๑. ปรับปรุงบัญชีทุกส้ินเดือนได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ ดังน้ี
     ๑๑.๑ วัสดุคงเหลือ
     ๑๑.๒ ค่ำเส่ือมรำคำ หรือ ค่ำตัดจ ำหน่ำย
     ๑๑.๓ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
     ๑๑.๔ รำยได้กองทุนต่ำงๆ
     ๑๑.๕ ส่วนต่ำงค่ำรักษำท่ีสูง (ต่ ำ) กว่ำ
     ๑๑.๖ รำยได้รับล่วงหน้ำ
     ๑๑.๗ รำยได้ค้ำงรับ

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒
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ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

     ๑๑.๘ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
     ๑๑.๙ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
     ๑๑.๑๐ ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด

๑๒.      ๑๒.๑ รำยงำนงบทดลองประจ ำเดือนต้องมีผู้ตรวจสอบและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรลงลำยมือช่ือรับรอง พร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยในวันท่ี   ๑๐ ของเดือนถัดไป

     ๑๒.๒ รำยงำน บช.๑๑ (รพช.) ตรงกับงบทดลองประจ ำเดือนและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรลงลำยมือช่ือรับรอง พร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ภำยในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป

๑๓. ปรับปรุงบัญชีทุกส้ินปีงบประมำณภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันส้ิน
ปีงบประมำณ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ ดังน้ี

     ๑๓.๑ รำยได้ค้ำงรับ
     ๑๓.๒ รำยได้รับล่วงหน้ำ
     ๑๓.๓ รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง
     ๑๓.๔ วัสดุคงเหลือ
     ๑๓.๕ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
     ๑๓.๖ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
     ๑๓.๗ ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตัดจ ำหน่ำย
     ๑๓.๘ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
     ๑๓.๙ ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด
     ๑๓.๑๐ ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด - รำยได้
     ๑๓.๑๑ ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด - ค่ำใช้จ่ำย
     ๑๓.๑๒ ก ำไร/ขำดทุนสะสมจำกข้อผิดพลำดเงินกองทุนUC ปีก่อน

กำรปิดบัญชีประจ ำปี
     ๑๔.๑ ปิดบัญชีรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเข้ำบัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำย
สุทธิ

     ๑๔.๒ บัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ และบัญชีผลสะสมจำก
ข้อผิดพลำด/ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้/ผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย/ก าไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาด
เงินกองทุนUC ปีก่อน เข้ำบัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

๑๔.

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒



คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่
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ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
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แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ล าดับ รายการ
ผลการประเมิน

๑๕. มีกำรจัดท ำและส่งรำยงำนรับจ่ำยเงินบ ำรุง ตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
 พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีก ำหนด

รำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีต้องมีผู้ตรวจสอบและหัวหน้ำส่วนรำชกำรลง
ลำยมือช่ือรับรองภำยในก ำหนดไว้ตรวจสอบ

     ๑๖.๑ งบแสดงฐำนะกำรเงิน
     ๑๖.๒ งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน
     ๑๖.๓ เหตุหมำยประกอบงบกำรเงิน

ลงช่ือ
ผู้สอบทาน

๑๖.

สรุปผลการสอบทาน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒


