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โทร. ๐๙๒ - ๓๗๒๘๘๘๓



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการตรวจสอบด้านงบการเงิน/บัญชีเกณฑ์คงค้าง ระบบ GFMIS
มีประเด็นข้อตรวจพบ ประกอบด้วย

๑.  ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS พบว่า ค าสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงิน อม.๑ และ 
อม.๒ มีการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด

๒. ด้านงบประมาณ (FM) พบว่า
๒.๑ ไม่มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามที่ระเบียบก าหนด
๒.๒ ไม่มีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



๓. ด้านจัดซื้อจัดจ้าง (PO) พบว่า 
๓.๑  การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผ่านระบบ e-GP แต่ยังไม่มี

การจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ผ่านระบบ GFMIS ด้วย บส.๐๑ และ บส.๐๔ จากเงินนอกงบประมาณ 
๓.๒  มีการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ย้อนหลัง 
๓.๓  มีรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง (PO) ของหน่วยงานค้างนาน ไม่มีการเบิกจ่าย

หรือไม่มีการยกเลิก (สลาย)
๓.๔  ไม่จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขายให้เป็นปัจจุบัน และทะเบียนคุม

การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ตามที่ระเบียบก าหนด

ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. ด้านการเบิกจ่ายเงิน (AP) พบว่า 
๔.๑  หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

ผ่านระบบ GFMIS แต่ยังไม่ครบทุกรายการ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนด
๔.๒  การเบิกจ่ายเงินจากเงินนอกงบประมาณ (ธนาคารพาณิชย์) ประเภท บช.๐๑ (PP) พบว่า 

มีการบันทึกบัญชีด้านจ่าย กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับล่าช้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ด้านการรับและน าส่งเงินในระบบ GFMIS (RP) พบว่า 
๕.๑  มีการน าเงินฝากคลังเดือนละ ๑ ครั้ง แต่ยังมีวงเงินฝากธนาคารที่เกินกว่าวงเงินเก็บรักษา      

ไม่น าเงินฝากคลัง 
๕.๒  การบันทึกบัญชีล่าช้าและการเก็บเอกสารด้านรับและน าส่งเงินเป็นงานการเงินและ

จัดเก็บไว้เอง ไม่ได้จัดส่งให้งานบัญชีตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นการเข้าใจ
คลาดเคล่ือน 

๕.๓  มีการบันทึกบัญชีรายได้ต่าง ๆ ด้วย  นส.๐๑ นส.๐๒ และ บช.๐๑ (RE) ล่าช้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๖. ด้านสินทรัพย์ การบันทึกรับสินทรัพย์ การตัดจ าหน่วย การโอน และรายงานสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS (ครุภัณฑ์รายตัว) กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของงานพัสดุ พบว่า 

๖.๑ มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากไม่ได้สอบทานตรวจยืนยันยอดคงเหลือระหว่างกัน
ส่งผลให้ข้อมูลสินทรัพย์ขาดความถูกต้องตามหลักฐานที่มีอยู่จริง และรายงานการเงิน
ขาดความน่าเชื่อถือ

๖.๒ หน่วยงานบันทึกบัญชีครุภัณฑ์เข้าระบบ GFMIS เป็นครุภัณฑ์ Interface ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายต้อง
บันทึกบัญชีครุภัณฑ์รายตัว ด้วยการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์และการสร้างสินทรัพย์เลขที่ย่อย              
(ผ่าน Web Online) ด้วย สท.๐๑ สท.๑๑ และล้างบัญชีพักสินทรัพย์ด้วย สท.๑๓ สท.๑๖ 
และล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ด้วย สท.๑๔  สท.๑๕ 

๖.๓ หน่วยงานไม่ได้ระบุเลขสินทรัพย์จากระบบ GFMIS ในตัวครุภัณฑ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



๗. ด้านบัญชีแยกประเภท (GL) พบว่า 
๗.๑  การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ GFMIS ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้งบการเงิน

คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด
๗.๒  งานบัญชีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารกับรายงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรง

กับเอกสารที่มีอยู่จริง
๗.๓  หน่วยงานปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นเดือน/สิ้นปี ไม่ครบถ้วนทุกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี        

ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๗. ด้านบัญชีแยกประเภท (GL) (ต่อ) พบว่า 

๗.๔ งานบัญชีจะเรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน      
โดยงบทดลองไม่ถูกต้องตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล

๗.๕ หัวหน้าหน่วยงานไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานและเผยแพร่งบทดลองในระบบ GFMIS 
สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ ก่อนส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑.๒ หวัหนา้หนว่ยงานไดล้งลายมือช่ือรบัรองรายงานและ

เผยแพรง่บทดลองในระบบ GFMIS สูส่าธารณะบนเว็บไซต์

๑๑.๒ หวัหนา้หนว่ยงานไดล้งลายมือช่ือรบัรองรายงานและ

เผยแพรง่บทดลองในระบบ GFMIS สูส่าธารณะบนเว็บไซต์



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสอบแบบสรุปรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ระบบ AFS
(Audit of financial Statement Program) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

พบว่า
การแนบรายละเอียดรายงานเป็นข้อมูลของงานบัญชี  โดยไม่มีข้อมูลรายงานทรัพย์สิน

ของงานพัสดุ เนื่องจากงานพัสดุไม่ได้จัดท าทะเบียนคุม แต่งานบัญชีได้จัดท าทะเบียนคุมและ
รายงานทรัพย์สินเองท าให้มีข้อคลาดเคลื่อน ส่งผลให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อตรวจพบด้านงบกระทบยอดเงินฝากคลัง และเงินฝากธนาคาร พบว่า 

๑.  ไม่จัดงบกระทบยอดเงินฝากคลัง
๒.  จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบทุกบัญชี 
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร มีเงินไม่ทราบแหล่งที่มาค้างนาน และมีเช็คสั่งจ่ายที่ผู้ทรงเช็ค

ยังไม่น าไปขึ้นเงินค้างนาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๘. ข้อตรวจพบในงบทดลอง ระบบ GFMIS มีดังนี้

๘.๑  บัญชีเงินฝากคลัง มีข้อคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
๘.๒  บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ มีการตั้งเบิกเงินงบประมาณแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินและจัดท า 

ขจ.๐๕ โดยยังไม่มีการจ่ายเงิน
๘.๓  บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ค้างช าระเกินก าหนด

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙. ข้อตรวจพบในงบทดลอง ระบบ GFMIS (ต่อ) มีดังนี้

- บัญชีลูกหนี้การค้า - ภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาล) พบว่า มีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างนาน ไม่มี
รายละเอียดรายตัว บันทึกบัญชีรับรู้ลูกหนี้ล่าช้า และมียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
ของงานประกัน

- บัญชีสินค้าส าเร็จรูป และบัญชีวัสดุคงคลัง พบว่า บางกลุ่มงานไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้งานบัญชี
ทุกสิ้นเดือน/สิ้นปี ส่งผลให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

- บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ พบว่า มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ไม่ระบุ
รายละเอียด ค้างยกยอดมาตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มีเอกสารหรือทะเบียนคุมให้ตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙. ข้อตรวจพบในงบทดลอง ระบบ GFMIS (ต่อ) มีดังนี้

- บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ พบว่า มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ Interface 
หน่วยงานไม่ได้บันทึกสินทรัพย์เข้าระบบ GFMIS เป็นรายตัว และมียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับ    
ทะเบียนคุมของงานพัสดุ

- บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก บัญชีใบรับสินค้า/ใบส าคัญ และบัญชีเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก พบว่า 
ไม่มีเอกสารประกอบการตรวจสอบ มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมและยอดเจ้าหนี้    
ค้างนานส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙. ข้อตรวจพบในงบทดลอง ระบบ GFMIS (ต่อ) มีดังนี้

- บัญชีเงินรับฝากอื่น พบว่า มียอดยกมาค้างนาน และไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
- บัญชีเงินประกันอื่น หรือเงินหลักประกันสัญญา พบว่า มียอดยกมาค้างนานหลายปี และไม่ถูกต้อง

ตรงกับทะเบียนคุม 
- บัญชีรายได้ที่น าส่งรายได้แผ่นดิน พบว่า มียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุม และเอกสารการน าส่ง

ในระบบ GFMIS ไม่น าส่งงานบัญชีตรวจสอบและจัดเก็บ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข้อตรวจพบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้านงบการเงิน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙. ข้อตรวจพบในงบทดลอง ระบบ GFMIS (ต่อ) มีดังนี้

- บัญชีรายได้บริการ – ภายนอก และบัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล และรายได้อื่น พบว่า 
มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม

- บัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พบว่า มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม และไม่มีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี

- การน างบทดลองเข้าในระบบ GFMIS ด้วย บช.๑๑ พบว่า หน่วยงานบางแห่งจัดท ารายงานงบทดลอง
เสร็จไม่ทันภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ท าให้หน่วยงานน าเข้างบทดลองไม่ทันภายในเดือนนั้น ๆ ส่งผล
ให้งบการเงินขาดความน่าเชื้อถือ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
๔. จัดท ำทะเบียนคุมกำรเข้ำใชง้ำนในระบบ GFMIS ทุกระบบ ใชส้มุด

ทะเบียนคุมข้ำงเคร่ืองโปรแกรมจะเห็นกำรเข้ำใชร้ะบบ
๕. รำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง เสนอรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนทุก

ส้ินวันและส้ินเดือน
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
     ๖.๑. เม่ือมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกเงินในงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ วงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐.- บำทข้ึนไป (ยกเว้นตำม
กรมบัญชกีลำง ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐)  
มีกำรควบคุมให้จัดท ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง (PO) เพ่ือจ่ำยตรงผู้ขำย และ
จัดท ำทะเบียนคุมใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง
     ๖.๒ มีหลักฐำนกำรตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขำยให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ 
๖ เดือน
ด้ำนกำรเบิกจ่ำย
     ๗.๑. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ/เงินนอก
งบประมำณ (คู่มือวำงฎีกำ)
     ๗.๒. รำยงำนสถำนะเบิกจ่ำยประจ ำเดือน สอบทำนกำรโอนผ่ำนเข้ำ
บัญชผู้ีรับเงินเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

๖.

๗.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
๘. มีกำรจัดท ำทะเบียนคุม และรำยงำนกำรรับ และน ำส่งเงิน

ในระบบ GFMIS
๙. ด้ำนบัญชแียกประเภทท่ัวไป กำรตรวจสอบและเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

     ๙.๑. พิมพ์รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันจำกระบบตรวจสอบกับ
รำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวันท่ีจัดท ำเองด้วยมือ และบัญชแียก
ประเภท
     ๙.๒. ตรวจสอบรำยงำนเงินฝำกธนำคำรกับสมุดบัญชคู่ีฝำก และงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร
     ๙.๓. ตรวจสอบรำยงำนแสดงกำรเคล่ือนไหวเงินฝำกคลัง และงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝำกคลัง
     ๙.๔. ตรวจสอบรำยงำนเงินหลักประกันสัญญำกับทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญำ และทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง
     ๙.๕ งบทดลองประจ ำเดือนจัดส่งรำยงำนประจ ำเดือนจำกระบบ 
GFMIS ต่อส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยในวันท่ี ๑๕ ของเดือน
ถัดไป และมีหลักฐำนกำรเผยแพร่
     ๙.๖ งบทดลองประจ ำปี (งวด ๑ - ๑๖) ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินภำยในวันท่ี ๙๐ ของเดือนถัดไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)

ด้ำนสินทรัพย์ถำวร
     ๑0.๑ ไม่มีบัญชพัีกสินทรัพย์คงค้ำงในระบบ
     ๑0.๒ มีกำรตรวจสอบสินทรัพย์ตรงกับทะเบียนคุม
     ๑0.๓ มีกำรน ำเลขครุภัณฑ์จำกระบบ GFMIS ไปเขียนในตัว
ครุภัณฑ์รำยตัวทุกรำย
    ๑0.๔ ตรวจสอบกำรปรับปรุงสินทรัพย์ Interfen กลับเป็นสินทรัพย์
รำยตัว (ตำมหนังสือกรมบัญชกีลำง ท่ี กค ๐๔๑๒.๓/ว ๓๓๘ ลงวันท่ี ๒๒
 กันยำยน ๒๕๕๘)
ด้ำนระบบงบประมำณ
     ๑1.๑ สอบทำนกำรได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จำก
ใบจัดสรรกับในระบบ GFMIS
     ๑1.๒ จัดท ำทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด (Manual)
     ๑1.๓ พิมพ์รำยงำนสถำนะใชจ่้ำยเงินงบประมำณจำก ระบบ GFMIS
 ตรวจสอบกับทะเบียนคุมเงินประจ ำงวด ณ วันส้ินเดือน ทุกๆ เดือน 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

๑๐.

๑๑.

(ต่อ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
๑๒. ด้ำนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง

     ๑2.๑ กำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย
     ๑2.๑.๑ มีข้อมูลหลักผู้ขำยสำมำรถใชข้้อมูลในระบบ GFMIS ได้

     ๑2.๑.๒  สุ่มตรวจสอบหลักฐำนควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงของ
กำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS

     ๑2.๑.๓ ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติในข้อมูลหลักผู้ขำย
     ๑2.๑.๔ มีกำรท ำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขำยและจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนกำรสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย
     ๑2.๒ กำรจัดท ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง PO (บส.๐๑ และ บส.๐๔) ในระบบ
 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 พร้อมพิมพ์รำยงำน
กำรตรวจรับ (บร.๐๑) และบันทึกในทะเบียนคุม

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
ด้ำนระบบเบิกจ่ำยเงิน
     ๑3.๑ กำรเบิกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณจำกคลัง
     ๑3.๑.๑ มีกำรเบิกเงินผ่ำน PO เพ่ือจ่ำยตรงเข้ำบัญชเีงินฝำก
ธนำคำรของเจ้ำหน้ี/ผู้มีสิทธิ

     ๑3.๑.๒ กำรเบิกเงินไม่ผ่ำน PO เพ่ือจ่ำยตรงเข้ำบัญชเีงินฝำก
ธนำคำรของเจ้ำหน้ี/ผู้มีสิทธิ
     ๑3.๑.๓ กำรเบิกเงิน เพ่ือจ่ำยเข้ำบัญชเีงินฝำกธนำคำร ของ
หน่วยงำน และบันทึกจ่ำยในระบบ GFMIS (ขจ.05) ตำมท่ีจ่ำยจริง 
และบันทึกในทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง
     ๑3.๒ จัดพิมพ์รำยงำนขอเบิกเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณจำกระบบพร้อมพิมพ์ Sap R/๓
     ๑3.๓ จัดพิมพ์สรุปรำยงำนขอเบิกประจ ำวันจำกระบบตรวจสอบ 
รำยกำรขอเบิก (ขบ.) จำกระบบตรวจสอบกับหลักฐำนขอเบิกเสนอผู้มี
อ ำนำจอนุมัติ
     ๑3.๔ พิมพ์รำยงำนสถำนะกำรเบิก-จ่ำย แทนใบเสร็จรับเงิน 
เบ้ืองต้นจำกผู้ขำย

๑๓.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
๑๔. ด้ำนระบบรับและน ำส่งเงิน

     ๑4.๑ ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับเงินและน ำส่งเงิน สอบทำนกับ
ทะเบียนคุมและรำยงำน
     ๑4.๒ จัดพิมพ์รำยงำนกำรจัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้พิมพ์แบบ

          ๑4.๒.๑ นส.๐๑ กำรจัดเก็บรำยได้
          ๑4.๒.๒ นส.๐๒ กำรน ำส่งเงิน
          ๑4.๒.๓ นส.๐๓ กำรจัดเก็บรำยได้แทนกันพร้อมพิมพ์รำยงำน
Sap R/๓ ทุกฉบับ
     ๑4.๓ กำรน ำเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) ฝำกคลังบันทึกเข้ำ
ระบบ GFMIS อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง
ด้ำนระบบบัญชแียกประเภทท่ัวไป
     ๑5.๑ วิเครำะห์รำยกำรทำงบัญชแีละด ำเนินกำรบันทึกบัญชผ่ีำน
ระบบ GFMIS เป็นประจ ำทุกวันท่ีมีเกิดรำยกำร พร้อมท้ังมีเอกสำร
ประกอบกำรบันทึกบัญชคีรบถ้วนตำมท่ีคู่มือบัญชภีำครัฐส ำหรับส่วน
รำชกำรก ำหนด
     ๑5.๒ พิมพ์เอกสำรรำยงำนกำรบันทึกบัญชใีนระบบ GFMIS มี
ผู้จัดท ำ ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมอนุมัติเสนอพิมพ์
รำยงำน Sap R/๓ ทุกฉบับ

๑๕.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
     ๑5.๔ พิมพ์สรุปรำยงำนกำรบันทึกบัญชใีนระบบ GFMIS ประจ ำวัน
ทุกวันท่ีเกิดรำยกำร
     ๑5.๕ งบทดลองระบบ GFMIS ในภำพรวมของหน่วยงำนแสดง
ข้อมูลทำงบัญชท่ีีถูกต้องตำมดุลบัญชปีกติทุกบัญชี
     ๑5.๖ งบทดลองมียอดคงเหลือของบัญชทุีกบัญชใีห้ ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุม หรือ รำยงำน
     ๑5.๗ ตรวจสอบธนำคำรรำยตัว (Z bank) จำกระบบ GFMIS กับ
บัญชเีงินฝำกธนำคำร และจัดท ำงบกระทบยอดบัญชเีงินฝำกธนำคำร ณ
 วันส้ินเดือน ทุกบัญชี
     ๑5.๘ หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงบัญชตีำมเกณฑ์คงค้ำง ณ วันส้ิน
ปีงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐วันนับจำกวันส้ินปีงบประมำณเพ่ือ
น ำข้อมูลเข้ำระบบ GFMIS และตำมท่ีกรมบัญชกีลำงเปิดงวดเพ่ิมเติม

     ๑5.๙ สอบทำนว่ำ หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชตีำมเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชขีองส่วนรำชกำร ตำมท่ี
กรมบัญชกีลำงก ำหนด ทุกเดือน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)

กำรปรับปรุงบัญชทุีกส้ินเดือน
     ๑6.๑ กำรบันทึกวัสดุใชไ้ป (ผ่ำน Web Online บช. ๐๑ ประเภท
เอกสำร JM และ JV)
ปรับปรุงบัญชทุีกส้ินปีงบประมำณภำยใน ๓๐ วันนับจำก วันส้ิน
ปีงบประมำณ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ ดังน้ี
     ๑7.๑ รำยได้ค้ำงรับ
     ๑7.๒ รำยได้รับล่วงหน้ำ
     ๑7.๓ รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง
     ๑7.๔ วัสดุคงเหลือ
     ๑7.๕ ค่ำใชจ่้ำยค้ำงจ่ำย
     ๑7.๖ ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
     ๑7.๗ ค่ำเส่ือมรำคำ หรือ ค่ำตัดจ ำหน่ำย
     ๑7.๘ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

๑๖.

๑๗.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบสอบทานด้านระบบ GFMIS (ต่อ)
ด้ำนระบบสินทรัพย์ถำวรมีกำรบันทึกรำยกำรสินทรัพย์ถำวรในระบบ 
GFMIS ถูกต้องทุกข้ันตอน เพ่ือไม่ให้มีบัญชพัีกคงค้ำง มีกำรจัดท ำ
ทะเบียนคุมดังน้ี
     ๑8.๑ กำรสร้ำงข้อมูลหลักสินทรัพย์และกำรสร้ำงสินทรัพย์เลขท่ี
ย่อย (ผ่ำน Web Online สท ๐๑ สท ๑๑)
     ๑8.๒ กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (ผ่ำน Web Online สท
 ๐๒)
     ๑8.๓ กำรบันทึกสินทรัพย์ กำรบันทึกรับสินทรัพย์จำกรำยกำรคง
ค้ำง (Web Online สท.๑๓) กำรบันทึกรับสินทรัพย์รับบริจำค(ผ่ำน 
Web Online สท.๑๖) และล้ำงบัญชพัีกครุภัณฑ์ภำยในเดือนน้ัน

     ๑8.๔ กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (ผ่ำน web online สท.๑๘) 
กำรโอนเปล่ียนแปลงข้อมูลสินทรัพย์ถำวรและกำรบันทึกโอนสินทรัพย์
ถำวรภำยในกรม (ผ่ำน web online สท.๑๗) ภำยในเดือนน้ันๆ

     ๑8.๕ พิมพ์รำยงำนสินทรัพย์ถำวรจำกระบบ GFMIS สอบทำนกับ
สินทรัพย์รำยตัวถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินและรำยงำน
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีทุกรำยกำรทุกส้ินปี

๑๘.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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