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ค ำน ำ 

กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงิน
ส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ e-Payment ภาครัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งรูปแบบการด าเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และน าเงินส่งคลังต้องใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่บันทึกรายการทางบัญชีด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐผ่าน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์     
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้วยการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในส าหรับกิจกรรม
การตรวจสอบด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าส่งเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Payment) ที่อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบต่างๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นระบบ รวมถึงมีข้อมูลแหล่งที่มาของกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ที่มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบายที่ก าหนด  

ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงานตรวจสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงได้จัดท าคู่มือ
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  KTB Corporate Online ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในกลุ่ม
ตรวจสอบภายในสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ส าเร็จลุล่วงได้  ทั้งนี้ คู่มือแนวทางการตรวจสอบ
ฉบับนีอ้าจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด 
เพ่ิมเติม  ในอนาคต 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ      
การช าระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แห่ งชาติ  (National e-payment Master Plan) ซึ่ งมีแผนโครงการ              
e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเห็ นชอบการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการด าเนินการจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดจน
ก าหนดแนวทางผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน                      
ให้เป็นการรับจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)        
ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) โดยให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙       
กับส่วนราชการที่บันทึกรายการทางบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการ คลังภาครัฐ (GFMIS) ซึ่งต้องใช้บริการ
ผ่านธนาคารอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) อันเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่ใช้กับส่วนราชการ       
ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง โดยให้ท าการ
เปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate On line และใช้บัญชีเงินฝาก
ดังกล่าว เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
หรือบุคคลภายนอก เนื่องจาก กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับ - จ่ายเงิน จากเงินสดหรือเช็ค       
เป็นการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 
และอาจเกิดปัญหาอุปสรรคได้ หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางจึงเน้นย้ าให้ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญ  
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การสอบทานการปฏิบัติงาน และการก ากับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการรับเงินจ่ายเงินที่ก าหนดไว้แล้วนั้น จึงเป็นที่มาให้กรมบัญชีกลางน ามาจัดท า 
แนวการตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ    
ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน่วยรับตรวจยิ่งขึ้น  

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้ าที่ งานตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วยการให้ความเชื่ อมั่น (Assurance) และการให้ค าปรึกษา (Consulting) อย่างเที่ยงธรรม          
และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์ กรให้ดีขึ้น งานตรวจสอบภายใน              
จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ และสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร และช่วย
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการบริหารงานและปฏิบัติการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยดี 
จึงก าหนด เรื่องการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นกิจกรรมในแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาศึกษา       
ท าความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีการปรับปรุงระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ         
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงาน      
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จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง  ของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) เพ่ือเป็นแนวทาง ให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน         
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้      

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน
และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงิน หรือผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน      
การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB Corporate Online) ให้ เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้องฯ ไดอ้ย่างถูกต้อง  
  3. เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดความโปร่งใส่ในการด าเนินการ ลดความเสี่ยงแต่ละขั้นตอน
และใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดประโยชน์ที่แท้จริง  ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการควบคุมภายในที่ด ี

3. ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 
 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและควบคุม 

การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้    
วางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและในฐานะผู้ก ากับดูแลด้าน การตรวจสอบภายใน  
ของส่วนราชการ ได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงินของ ส่ วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรม การตรวจสอบการ รับ - จ่ายเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือ การจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กับทุกส่วนราชการ 

 อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบภายในส าหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง สามารถน ามาปรับใช้ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน  
จะต้องเพ่ิมเติมข้อมูลความรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระเบียบต่าง ๆ             
ที่ใช้ประกอบ การสอบทานความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินและการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ 
จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบ การจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(KTB Corporate Online)  ขึ้นใหม่ให้มีกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในไว้ในฉบับนี้ด้วย 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. เพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๒. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง วิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และช่วยให้การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในจัดท าได้ครบถ้วน สมบูรณ์  

 ๓. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส  
 ๔. การสร้างมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
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5. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ เงิน  การจ่ายเงิน              

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ        

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ว ๑๐๓     
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๔๙ 

 ๓. การสมัครเช้าใช้งานระบบ KTB corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๔๙) 

 ๔ . ก า รก าห น ด ตั ว บุ ค ค ล ผู้ มี สิ ท ธิ เช้ า ใช้ ง าน ใน ร ะบ บ  KTB Corporate Online               
(หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๔๙  

6. ค ำจ ำกัดควำม 
 ๑. ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร  
 ๒. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการ

ตรวจสอบ 
 ๓. กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดท าขึ้น       

ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจจะอยู่ในรูปของตาราง การวิเคราะห์ เอกสาร หรือแบบฟอร์ม
ที่ มีการจัดท าขึ้น เพ่ือใช้บันทึก สรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของภารกิจการ        
ตรวจสอบภายใน 
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บทที่ ๒ 
แนวทำงกำรปฏิบัติกำรรับ – จ่ำยเงินและกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร 

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 
 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ 
๑ กันยายน ๒๔๕๙ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังนี้  

๑. การจ่ายเงิน 
    ๑.๑ ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงิน

งบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. ๒๔๔๑ ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

    ๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน      
ที่เป็นขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี ้

       (๑) การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณี อ่ืนใด ที่กระทรวงการคลังก าหนด         
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังๆ ข้อ ๒๖ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น  

(๒) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
(๓) การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ ๒๔ (๒) 
    ๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้  
  (๑) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน           
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 

 (๒) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร   
ตามท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

    ๑.๔ ในการเริ่มด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก 
ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
ตามท่ีก าหนด และน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงิน รวมทั้งเลขที่บัญชี เงินฝากธนาคารในแบบดังกล่าว 
จัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าหรับ
การโอนเงินต่อไป 

    ๑.5 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการให้ขอเบิกเงินจากคลัง เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามข้อ ๑.๑ และให้ด าเนินการโอนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ     
รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และเมื่อการโอนส าเร็จระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือน       
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail address         
ที่ผู้มีสิทธิรับเงินไดแ้จ้งไว้ 

กรณีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือ สัญญา 
การยืมเงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงิน 
ในแบบค าขอเบิกเงินดังกล่าวอีก 
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    ๑.๖ ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction 
History) ที่ได้รับจากระบบ KTB corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และการเก็บรักษา ไว้ให้ส านัก   
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

    ๑.๗ ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการจัดให้มี การตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอน             
ผ่านระบบ KTB corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ            
จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) รายการ
สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB corporate Online 
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินตามข้อ ๑.๔ ให้ถูกต้องตรงกัน 

    ๑.๘ กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน        
เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้ รับ เป็นต้น ให้ส่วนราชการ 
ด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ และน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการน าส่งเป็นเงินส่งคืน แต่ถ้าส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภท     
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

๒. การรับเงิน 
    ๒.๑ ให้ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน ๑ บัญชี กับธนาคาร 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ โดยใช้ชื่อบัญชี 
“... ชื่อส่วนราชการ...เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ .. .” พร้อมทั้ ง ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน             
(Bill Payment) ผ่านระบบ KTB corporate Online 

    ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังไว้แล้ว และยังไม่ได้เปิดใช้บริการ ระบบ KTB corporate Online 
ส าหรับบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวด้วย 

    ๒.๒ การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ ให้ส่วนราชการก าหนดแบบใบแจ้ง การช าระเงิน 
เพ่ือให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งจะต้อง มีข้อมูลประกอบด้วย       
ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน วันที่รับช าระ ชื่ อผู้ช าระเงิน รายการหรือประเภท ของรายได้ที่รับช าระ          
และจ านวนเงินที่รับช าระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง 
(Reference Code) ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการช าระเงิน จะต้องมีความสอดคล้องและสามารถแสดงข้อมูล
ดังกล่าวได ้

    ๒.๓ ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง
และทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ 
Mobile Banking เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๒.๑ และจะได้เอกสารหลังจากการธุรกรรมช าระเงิน
กับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการ
ผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ช าระเงินต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายัง
ส่วนราชการเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ช าระเงินต่อไป 

    ๒.๔ ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงาน         
การรับช าระเงินระหว่างวัน  (Receivable Online) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี                     
(E-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน     
และในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงาน สรุปรายละเอียดการรับเงิน
ของส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจาก ระบบ KTB corporate Online 

    ๒.5 ให้ส่วนราชการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable 
Information Download) เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงาน    
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
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๒. กำรสมัครเข้ำใช้งำนระบบ KTB corporate Online  (หนั งสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด                     
ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๔๙) 

    ๑. ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสมัครขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online           
โดย มีหนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package และกรอกข้อมูลในใบสมัครขอใช้บริการทั้งหมดให้ครบถ้วน 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดที่จะให้ธนาคารกรุงไทยฯ 
น าระบบ KTB Corporate Online ตามแบบเจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ ส านักงานใหญ่ 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบสมัคร 

    ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ             
ให้หน่วยงานผู้เบิกในราชการบริหารส่วนกลางที่ส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหาก จากกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานผู้ เบิกในราชการการบริหารส่วนภูมิภาค กรอกข้อมูล หน่วยงานราชการ              
และรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ในส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดบัญชีผู้ขอใช้บริการ ส่วนที่ ๓ รายละเอียดข้อมูลบัญชีน าส่ง GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online และส่วนที่ ๔ รายละเอียดข้อมูลบริการ ต้านการโอนเงิน Bulk Payment (KTB iPay standard, KTB 
iPay Direct Credit) ในใบสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ ส าหรับ           
ส่วนราชการที่ประสงค์จะให้มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือรับช าระเงินในภูมิภาคเป็นการเฉพาะ ให้กรอกข้อมูล  
ในใบสมัครขอใช้บริการช าระเงิน (Bill Payment) ส าหรับกลุ่มภาครัฐ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกข้างต้น   
ลงนามในใบสมัครและจัดส่งใบสมัครดังกล่าว ไปยังสาชาธนาคารกรุงไทยฯ ที่ไต้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไ ว้ 
เพ่ือให้สาขาธนาคารรวบรวมใบสมัคร และจัดส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ ส านักงานใหญ่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลบัญชี
เงินฝากธนาคารที่สมัครใช้บริการส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าว เพ่ือให้ธนาคารกรุงไทยฯ ไต้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งจากที่ส่วนราชการเจ้าของ 
งบประมาณส่งให้ และสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันก่อนที่ธนาคารกรุงไทยฯ น าข้อมูล     
เข้าระบบ KTB Corporate Online 

 
๓. กำรก ำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง    
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๔๙ 

     ๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์ 
อักษรแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ของหน่วยงานผู้เบิกทุกแห่งของส่วนราชการ โดยแบ่งเป็น 

         ๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย 
               (๑) Company Administrator Maker เป็นข้าราชการในการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ ซึ่งค ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ        
หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ้านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทน ในกรณี       
ที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จ้านวน ๑ คน โดยมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้
งานในระบบ (Company User) ก าหนดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการ ของผู้ใช้งานระบบรายบุคคล 

               (๒) Company Administrator Authorizer เป็นข้าราชการในการบริหารส่วนกลาง     
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ ช านาญการ 
หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ้านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จ้านวน ๑ คน โดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและอนุมัติ      
การเพ่ิมหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company 
Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ  
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         ๑.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย 
               (๑) Company User Maker เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน        

ในหน่วยงานผู้เบิกนั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ 
ปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ในการจ่ายเงิน จ านวน ๑ คน ด้านการรับเงิน และการน าเงิน      
ส่งคลังหรือฝากคลัง จ านวน ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
จ านวน ๑ คน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                     (๑.๑) การจ่ายเงิน เป็นผู้ท ารายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องของ
รายการดังกล่าว ซึ่งระบุจ านวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนน าส่งรายการ ให้กับ Company User 
Authorizer เพ่ืออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน 
(Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(e-Statement/ Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและ หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

                     (๑ .๒ ) การรับ เงิน ให้ เรียกดูรายการรับช าระเงินระหว่างกัน (Receivable 
Information Online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information 
download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account Information) จากบัญชี
เงินฝากธนาคารที่เปดิไว้ส าหรับการรับเงิน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของ ส่วนราชการ 

                     (๑.๓) การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นผู้ท ารายการน าเงินส่งคลังหรือ ฝากคลัง 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการท ารายการดังกล่าว ซึ่งระบุจ านวนเงินตามประเภท รายการที่ต้องการ
น าส่งหรือน าฝาก ก่อนน าส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพ่ืออนุมัติ การโอนเงินเพ่ือน าส่งคลัง
หรือฝากคลังต่อไป และเมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้าจอการท า รายการส าเร็จ และรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญซี (e-Statement/ Account Information) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการน าเงินส่งคลัง   
หรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

               (๒) Company User Authorizer เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน    
ที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ เทียบเท่าขึ้นไป     
โดยมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการน า เงินส่งคลังหรือฝากคลัง    
ที่Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือ ฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผล     
การอนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังไห้ Company User Maker 

      ๒. เมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพ่ือส่งให้ผู้ดูแล 
ระบบ (Company Administrator) ด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ 

      ๓. เพ่ือความปลอดภัย เมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารกรุงไทยฯ แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของ 
งบประมาณทราบรหัสเข้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิก - จ่าย (Company ID) ที่ธนาคารก าหนดให้ ส าหรับ
ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด พร้อมส่งรหัสผู้ใช้งาน (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับผู้ดูแล
ระบบ (Company Administrator) ซึ่งจะต้องน ามาใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online    
ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ด าเนินการเปลี่ยนรหัส (Password) ทันทีเมื่อเริ่มต้นการเข้าใช้
งานก่อนจะด าเนินการก าหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ (Company User) เมื่อก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบ 
(Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัสเช้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิก - จ่าย (Company ID) และรหัสผ่าน 
(Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒ และ เนื่องจาก รหัสดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น ในการจัดส่งจึงใส่ซองปิดผนึกเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทราบถึงข้อมูล
ดังกล่าว 

      ๔. ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๓ เดือนเพ่ือความปลอดภัย           
ในการเขา้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
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      ๕. กรณีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) 
หรือผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีค าสั่ง
เป็นลายลักษณ์ อักษรแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้น ใหม่ กรณี เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
(Company Administrator) เมื่อมีค าสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ มีหนังสือแจ้ง
ธนาคารกรุงไทยๆ เพ่ือขอให้ก าหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยให้แนบรหัสเข้าใช้
งานระบบประจ าหน่วยเบิก - จ่าย (Company ID) ของส่วนราชการผู้เบิก ในสังกัดทั้งหมดไปด้วย กรณีเป็น
ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เมื่อมีค าสั่งดังกล่าวแล้วให้ Company Administrator ก าหนดสิทธิ     
การเข้าใช้งานในระบบให้ใหม่ ทั้งนี้ในการก าหนดตัวบุคคล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ ๒ 
ข้อ ๓ และข้อ ๔ ด้วย 
แนวทำงปฏิบัติกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และระบบกำรควบคุม
ภำยใน ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้   
  1. ขอเปิดใช้บริการโอนเงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
 2. ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online   
 3. จัดท าฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน   
 4. ติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry   
 5. เตรียมข้อมูลจ่ายในรูปแบบ Excel File   
 6. น าข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry  
  7. น าข้อมูลจ่ายเข้าระบบ KTB Corporate Online   
 8. อนุมัติการโอนเงิน   
 9. ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน   
 ทั้งนี้ ขั้นตอนที่ 1 – 4 ท าเพียงครั้งเดียว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยขั้นตอนการจ่ายเงิน 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จะเริ่มที่กระบวนการที่ 5 – 9 ซึ่งต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกครั้ง      
ที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งสามารถแสดงเป็น Flowchart กระบวนการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังนี้ 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ Flow Chart คือ 

     

        หมายถึง  จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

         หมายถึง  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

         หมายถึง  การตัดสินใจ การตรวจสอบ  การอนุมัติ 

 

                   หมายถึง  แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 

         หมายถึง  จุดเชื่อมต่อ Flow จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป 

Y หรือ N   หมายถึง  การเลือกเง่ือนไขการตัดสินใจ มี 2 กระบวนการ คือ เงื่อนไขใช่ (Yes) และไม่ใช่ (No) 
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    ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow chart)  กระบวนกำรจ่ำยเงินระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
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หน่วยรับตรวจในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบให้ เนินไปตาม 

วัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจสอบท่ีวางไว้ (อธิบายในบทท่ี ๖) 

  
บทที่ 3 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายในก่อนหรือควรทราบว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วยขั้นตอน            
การปฏิบัติงานใดบ้าง และแต่ละขั้นตอนควรจะด าเนินการอะไรก่อนหลัง เพ่ือให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นระบบ และมีระเบียบ มีแผนและทิศทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติ
จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบด้วย ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในบางขั้นตอนสามารถ   
ที่จะปฏิบัติไปพร้อมกับขั้นตอนอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึ งทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน          
การปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะสามารถบริหารการปฏิบัติงาน ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
๑. แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรส ำรวจข้อมลูเบื้องต้น เป็นการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมายระเบียบ 
ค าสั่ง ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงงานตรวจสอบปีงบประมาณก่อน : (อธิบายในบทท่ี 4) 

 

3. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  เป็นการก าหนดแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแตล่ะ
กิจกรรมการตรวจสอบ : (อธิบายในบทท่ี 5) 

 

4. รวบรวมเอกสำรหลักฐำน/ขอเอกสำรจำกหน่วยรับตรวจ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งผูต้รวจสอบจะต้องส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าต้องใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบใดบ้าง จากหน่วยงานใด เพ่ือด าเนินการขอเอกสารหลักฐานหรือข้อมลู
จากหน่วยรับตรวจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจสอบ  

 

5. กำรตรวจสอบ  เป็นกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยรับ
ตรวจในแตล่ะกิจกรรมการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประเด็นการตรวจสอบที่วางไว้ : (อธิบายในบทที่ 6) 

 

6. กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ  เป็นการสรุปผลการตรวจสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู
ในรูปแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยแยกเป็นแตล่ะประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : (อธบิายในบทที่ 7) 

 

2. กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง เป็นการประเมินเกีย่วกับระบบ
การควบคุมภายในของกิจกรรมทีด่ าเนินการตรวจสอบ รวมถึงทรัพยากรที่มี่อยู่ใหส้อดคล้องกับ
กิจกรรมการตรวจสอบ : (อธิบายในบทที่ 4) 
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บทที่ ๔ 

 กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง 

๑. กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น  
  สิ่งแรกที่ผู้ตรวจสอบควรด าเนินการในการปฏิบัติงานตรวจสอบคือการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น   
ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องที่ ตรวจสอบ เสมือนการเตรียมความพร้อม                  
ก่อนการด าเนินการตรวจสอบ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นนั้นมิใช่การหาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ      
เพราะหลักฐานการตรวจเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจมีอยู่ และผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบทราบแล้วว่ามีขอบเขตของเอกสาร ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบอย่างไรบ้าง          
ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยสามารถส ารวจข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี ้
          ๑.๑ รายงานหรืองานการตรวจสอบของปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบสามารถศึกษา  
จากรายงานการตรวจสอบปีงบประมาณก่อนได้ว่า มีการก าหนดประเด็ น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ           
และมีขอบเขตการตรวจสอบอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางว่าผู้ตรวจสอบควรจะด าเนินการขอเอกสารหลักฐาน    
จากหน่วยรับตรวจอะไรบ้าง และจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างไร 
         ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวว่ามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบใดบ้างเพ่ือน ามาวิเคราะห์         
และใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด ท าให้ผู้ตรวจสอบ
มีแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ และสามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้ วน             
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ซึ่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม       
การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้แก่ 
  (๑) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน การรั บเงินและน าเงินส่ งคลัง            
ของส่ วนราชการผ่ านระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (KTB Corporate Online) หนั งสื อกระทรวงการคลั ง                     
ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
   (๒) การสมัครเข้าใช้งานระบบ KTB corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง   
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙) 
    (๓ ) การก าหนดตั วบุคคลผู้ มี สิ ทธิ เข้ าใช้ งาน ในระบบ KTB Corporate Online                 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
         (๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน               
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 ๑.๓ ข้อมูล อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลที่มีอยู่ ในกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ ข้อมูล              
ที่ผู้ตรวจสอบสามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง เพ่ือสามารถน ามาวางแผนการปฏิบัติงานและการด าเนินการ         
ขอเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจได้ 
          ทั้งนี้ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อมูล    
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ แล้วน ามา
รวบรวมให้เป็นระบบ ศึกษาท าความเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน เช่น หนังสือสั่งการ             
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ การตอบข้อหารือ หรือหนังสือซ้อมความเข้าใจต่างๆ เป็นต้น จัดระบบเรียงข้อมูลอดีต
และปัจจุบัน กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ตรวจสอบจะได้ทราบถึงเจตนารมณ์      
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ในการออกกฎหมายไปจนถึงการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องตาม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การท าความเข้าใจเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้น แล้วน ามาปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตรวจสอบ    
อย่างต่อเนื่อง 

๒. กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง  
  นับเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องค านึงถึง  
เป็นล าดับแรกของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมิน   
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น 
บุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จ งบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการตรวจสอบ 
เช่น มีการตรวจสอบภาคสนามและมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะต้องควบคุมงบประมาณที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับและระยะเวลา        
การด าเนินการ เช่น เอกสารธุรการ การยืมเงินราชการ ผู้ตรวจสอบจะสามารถบริหารสิ่ งเหล่านี้               
เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในส าเร็จลุล่วงได้ นั่นกค็ือ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง
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บทที ่๕ 
กำรวำงแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในส ารวจข้อมูล ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และประเมิน 
ความเสี่ยงแล้ว จึงด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบสามารถ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีทิศทาง โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการปฏิบัติงาน (วิธีการตรวจสอบ) ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ      
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว                
ยังเป็นการแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบก่อนที่ ผู้ตรวจสอบจะไปประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยรับตรวจ 

๑. ควำมหมำย 
 แผนปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษรไว้ล่วงหน้า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ว่าจะตรวจสอบ 
เรื่องใด หน่วยรับตรวจใด เป็นการตรวจสอบประเภทใด มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอะไรบ้าง ขอบเขต
การตรวจสอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะต้องใช้เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบ การตรวจสอบใดบ้าง 
เพ่ือให้ได้หลักฐานครบถ้วน เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง วิธีการตรว จสอบ             
ว่าจะด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไร และใช้วิธีการตรวจสอบใด โดยก าหนด เป็นประเด็น            
การตรวจสอบแต่ละข้อ ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ การก าหนด วิธีการตรวจสอบ         
ในแต่ละประเด็นสามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบเป็นประเด็นย่อยได้ โดยอธิบายรายละเอียดขั้นตอน        
ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจากการประเมินระบบควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยงเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใน              
แต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ อันจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
๒.๒ เพ่ือใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน   

ให้เป็นไปตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๓. ประโยชน์ 
๓.๑ ช่วยในการมอบหมายงานตรวจสอบ ในแผนการปฏิบัติงานจะก าหนดวิธีการตรวจสอบไว้      

อย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจสอบที่มีความยากง่ายต่างกัน และมีปริมาณงาน 
ตรวจสอบ  ไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงอาจใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการก าหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในคนใด      
จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอะไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบและความรู้ความสามารถ     
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

๓.๒ ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา ในแผนปฏิบัติงานจะก าหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบของกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบเอาไว้ล่วงหน้า ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบขั้นตอน             
การตรวจสอบ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๓.๓ ช่วยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สามารถใช้
แผนการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด พร้อมทั้งสอบทานด้วยว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว มีผลการตรวจสอบโดยสรุป
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อย่างไร มีจุดใดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ หรือควรมีการ ตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง 
๓.๔ เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติ งานถือเป็นกระดาษท าการอย่างหนึ่ ง                 

ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานโดยระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม่ 

๓.๕ เป็นคู่มือในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไปการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมผู้ตรวจสอบ
สามารถน าแผนการปฏิบัติงานครั้งก่อนมาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบในปัจจุบัน และเมื่อ
ด าเนินการตรวจสอบไปแล้ว อาจพบว่ายังมีปัญหาหรือรายละเอียดบางอย่าง ไม่ถูกต้อง ก็สามารถน าแผนการ
ปฏิบัติงานเดิมมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสมบูรณ์ และเหมาะสมกับงานตรวจสอบครั้งต่อไป 
 
๔. ข้อควรค ำนึงถึงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ   
ที่ส าคัญๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านหลักประกัน      
และการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

๔.๑ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ควรค านึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

๔.๒ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนปฏิบัติงานจะก าหนด วัตถุประสงค์    
และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรม ที่จะตรวจสอบ ดังนั้น 
เพ่ือให้การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง  
กับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด จึงควรพิจารณาดังนี้ 

๔.๒.๑ ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม              
ที่จะตรวจสอบ ว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงาน        
ที่จะทดสอบมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 

๔.๒.๒ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ  
๔.๓ วิธีการตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม โดยมุ่งเน้น         

ตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควรค านึงถึงเรื่องดังนี้ 
๔.๓.๑ ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
๔.๓.๒ ควรก าหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน และได้มาซึ่งหลักฐาน   

ที่ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๔.๓.๓ ควรก าหนดโดยค านึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ 

อัตราก าลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ก าหนด
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 เมื่อแผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ภายใน ควรมอบหมายงานตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจใดและกิจกรรมใดควรให้ผู้ตรวจสอบคนใด รับผิดชอบ 
ซ่ึงรวมถึงงานให้ค าปรึกษา โดยควรท าเป็นหลักฐานการมอบหมายงานและแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ 
พร้อมขอบเขตที่ควรด าเนินการ และผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งควรจัดท าเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้ล่วงหน้าและควรได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ           
กลุ่มตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลง 
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5. รำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน 
๔.๑ ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 

๔.๑.๑ หนว่ยรับตรวจ ก าหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจใด  
๔.๑.๒ ประเภทการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุประเภทการตรวจสอบในแตล่ะกิจกรรม

การตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 
(๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
(๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
(๔) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
(5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  
(๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

๔.๑.๓ ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องก าหนดประเด็นการตรวจสอบว่ามี ประเด็น
การตรวจสอบที่ส าคัญอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไร  ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๔.๑.๔ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี เป็นการระบุว่าการตรวจสอบต้องการที่จะทราบในเรื่องใด 

๔.๑.5 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดปริมาณงานที่จะท าการทดสอบหรือตรวจสอบ 
ต้องใช้เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งควรก าหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 

๔.๑.๖ วิธี/คู่มือการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม    
ให้ขัดเจนและเพียงพอ โดยควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วย
ให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็น             
ที่ควรตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้จากการ ส ารวจข้อมูล การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

๕.1.๗ ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน และระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรก าหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
และระยะเวลาตรวจสอเพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบ้าง รวมทั้ง
จะใช้เวลาในการตรวจสอบกี่วัน 

๕.1.๘ สรุปผลการตรวจสอบ ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น              
การตรวจสอบที่ส าคัญๆ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือสะดวกในการอ้างอิง
และค้นหากระดาษท าการเมื่อต้องการหาข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อ              
ผู้ตรวจสอบ และผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้ เห็นว่าใคร           
เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน ซึ่งหากต้องการข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติมจะได้สอบถามกับผู้ตรวจสอบ    
และผู้สอบทานต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบ ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและวันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือ
ชื่อผู้สอบทานและวันที่ที่สอบทาน จะบันทึกภายหลังจากท่ีได้ตรวจสอบเสร็จ สิ้นแล้ว 

๕.๒ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงานควรผ่าน       
การสอบทานและเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
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๕.๓ การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการปฏิบัติงานใน กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอให้ ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือพิจารณาว่า แผนการปฏิบัติงานดังกล่าว 

มีความครอบคลุมและเหมาะสม รวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ แผนการตรวจสอบ       ที่
ก าหนด การเสนอแผนการปฏิบัติงานควรเสนอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งควรเสนอโดยเร็ว 
เนื่องจากหากต้องปรับปรุงแก้ไขก็สามารถ ด าเนินการได้ทันก่อนที่จะเริ่ม ปฏิบัติงาน 

๕.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในการด าเนินการตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ยังไม่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบ 
ภายในควรน าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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๖. ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

 
 

 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

แผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
 

หน่วยงำน :  กองคลัง 

กิจกรรม/เรื่องท่ีตรวจสอบ : กำรรับ – จ่ำย และน ำเงินส่งคลัง ของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ : 
1.  เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีระบบการควบคุมภายในด้านการรับ – จ่าย และน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online  ที่

เหมาะสม เพียงพอ  
2.  เพ่ือให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่าย และน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับเงินด้วยบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง Electronic Data Capture : EDC) และการรับช าระเงินด้วย QR 
Code ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 3.  เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงินและน าเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ :  

1. สอบทานข้อมูลหลักฐานหนงัสือสัง่การและค าสัง่มอบหมายงานที่เกี่ยวกับ การรับเงิน – จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online การรับเงิน ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(เคร่ือง Electronic Data Capture : EDC) และ

การรับช าระเงินด้วย QR Code  
2. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน – จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ 

KTB Corporate Online การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง Electronic Data 
Capture : EDC) และการรับช าระเงินด้วย QR Code  

3. ตรวจสอบข้อมูลการรับเงิน – จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลงั ผ่านระบบ KTB Corporate Online ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 

2562  
      3.1 ด้านการรับเงินและน าเงินส่งคลัง สุ่มเลือกรายการเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
             3.1.1 รายการรับเงินผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง Electronic Data Capture : EDC) เดือนกุมภาพันธ์ 

2562 จ านวน 20 รายการ 
             3.1.2 รายการรับช าระเงินด้วย QR Code เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 3 รายการ 
      3.2 รายการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สุ่มเลือกใบส าคัญคู่จ่ายจากรายงานสรุปการขอเบิกของหน่วยงานเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (ประเภทรายการ KE) ในล าดับที่ 7, 14 และ 21                          
 
ระยะเวลำท่ีตรวจสอบ : เดือนมีนาคม  – สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ : 1. นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม ต าแหน่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                       2. นางสาวบังเอญิ  แก้วพระโต ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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บทที่ ๖ 
กำรตรวจสอบ 

 
 การตรวจสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสอบโดยการน าแผนปฏิบัติงานที่วางไว้

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ     
มาวิ เคราะห์  และสรุปผลการตรวจสอบ โดยค านึงถึงประเด็น และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ               
ในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยการศึกษาข้อมูล 
เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง การศึกษาจากงานการตรวจสอบ            
ในปีงบประมาณก่อน หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบก็จะสามารถ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เมื่อผู้ตรวจสอบได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และได้รับเอกสารหลักฐานประกอบ         
การตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบมีอยู่ และที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ โดยการเริ่มจาก
การเก็บรายละเอียดข้อมูล ซึ่งสามารถจัดเก็บในรูปแบบกระดาษท าการ ก็ได้แล้วน่าข้อมูลที่วิเคราะห์         
จากกระดาษท าการ เรียบเรียงและสรุปผลการตรวจสอบ น าไปสู่การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

วิธีกำรตรวจสอบกำรรับ - จ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 
 การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) หรือการรับ - 

จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการ 
ปฏิบัติการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กระทรวงการคลัง
ก าหนด ไม่มีความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีระบบการ ควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม โดยมวีิธีการตรวจสอบดังนี้ 

๑. การสร้างความรู้และท าความเข้าใจ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับ - จ่ายเงิน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ว่ามีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ตรวจสอบจะ
ทราบข้อมูลเหล่านี้จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ที่กล่าวไว้ในบทที่ ๔ นั่นก็คือ 

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและน่าเงินล่งคลังของ ส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลง
วันที ๑ กันยายน ๒๔๔๙ 

๑.๒ การสมัครเข้าใช้งานระบบ KTB corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๔๙ ) 

๑.๓ การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (หนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนที,สุด ที ่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที, ๙ กันยายน ๒๔๔๙) 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการการรับ - จ่ายเงิน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) หรือ ระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มี การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากผู้ตรวจสอบจะต้องทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด าสั่งที  ่

เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องทราบด้วยว่า เอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบที่ได้รับจากหน่วยรับ
ตรวจนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่ตรวจสอบอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสาร
หลักฐานประกอบการตรวจสอบดังกล่าวมีความเพียงพอ และเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่วางไว้ และ น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ 
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๒. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับในการตรวจสอบ แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบ การตรวจสอบที่ได้รับ
จากหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้โดยเริ่ม จากแผนการปฏิบัติงานที่ ได้
จัดท าไว้เป็นแนวทาง และตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน ที่ได้รับจาก หน่วยรับตรวจ โดยมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นตัวก าหนดความถูกต้อง ครบถ้วน และ จัดท าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ในรูปแบบ
กระดาษท าการ 
 
ตัวอย่างรูปแบบกระดาษท าการ 
 
 

กระดำษท ำกำร 

กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 

ด้ำนกำรรับ – จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e – Payment)  

หน่วยรับตรวจ                   ผู้รับตรวจ       
วันที่ตรวจสอบ                      ต าแหน่ง          
ประเด็นกำรตรวจสอบ  : การด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมส่งเสรมิการเกษตรในข้ันตอน
การขอเปิดใช้  

บริการ การรับเงิน – จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลัง ผา่นระบบ KTB Corporate Online 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในด้านการรับและน าเงินส่งคลัง การจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ที่เหมาะสม เพียงพอ 

รายการ มี/ใช่ 
มี 

บางส่วน 

ไม่มีรายการ 

เกิดข้ึน/ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าชี้แจง 

กำรก ำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ     

1.หน่วยงานมคี าสั่งแต่งต้ังบุคคลผู้มสีิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (ว109)    ค าสั่งที่ ............................  

ลงวันที่ ............................. 

  1.1 Company User Maker (เป็นเจ้าหนา้ที่การเงนิในหน่วยงาน) ท าหนา้ที่     

     1.1.1 ดา้นการจ่ายเงิน     

          (1) มีแต่งต้ัง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน คือ     

                - ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับ     

                - ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ     

                - อื่นๆ (กสก. ขอยกเว้นจากกระทรวงการคลัง)     

          (2) มีแต่งต้ัง ผู้แทน 1 คน โดยด ารงต าแหน่ง    ต าแหน่ง 

...................................           (3) ระบุอ านาจหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน     

               - ขอโอนเงิน พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ก่อนน าส่งรายการ

ให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการ

อนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary 

Report / Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-

Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานใน

การตรวจสอบต่อไป 

    

      1.1.2 ด้านการรับเงิน และการน าเงนิสง่คลงัหรือฝากคลัง     ต าแหน่ง 

.................................. 

รหัสกระดาษท าการ

WP_EP 01 
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รายการ มี/ใช่ 
มี 

บางส่วน 

ไม่มีรายการ 

เกิดข้ึน/ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าชี้แจง 

               (1) มีแต่งต้ัง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 1 คน คอื     

                    - ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับ     

                    - ต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ     

                    - อืน่ๆ ระบ ุ     

                (2) มีแต่งต้ัง ผู้แทน 1 คน โดยด ารงต าแหนง่     

                (3) ระบุอ านาจหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน คือ     

                     -การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการช าระเงินระหว่างวัน (Receivable 

information online) และรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 

(Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

(e-Statement / Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้ส าหรับ

การรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ 

    

                     -การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นผู้ท ารายการน าเงินส่งคลังหรือฝาก

คลังพร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของการท ารายการดังกล่าว ซ่ึงระบุจ านวนเงินตาม

ประเภทรายการท่ีต้องการน าส่งหรือน าฝาก ก่อนน าส่งรายการให้กับ Company User 

Authorize เพี่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อน าส่งคลังหรือฝากคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้ง

การอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหว

ทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพี่อใช้เป็นหลักฐานการน าเงินส่ง

คลังหรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

    

       1.1.3 กรณีทีเ่จ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้ (1) และ (2) เป็นคนเดียวกนั     

    1.2 Company User Authorizer โดยด ารงต าแหนง่     

           (1) หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 1 คน และข้าราชการต าแหน่งวชิาการระดับ

ช านาญการหรือต าแหน่งประเภททัว่ไประดับอาวโุสหรือเทียบเทา่จ านวน1 คน 

    

           (2) ผู้แทน (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือต าแหนง่ประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือ

เทียบเท่า) จ านวน 1 คน 

    

           (3) ในกรณทีี่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้ (1) เป็นหัวหน้างานคนเดียว     

2. เมื่อได้รับค าสัง่แต่งต้ัง ผู้ใช้งานในระบบ (Company User)  

กรอกข้อมูล ในแบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer 

ส่งกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ดูแลระบบ) 

    

3. กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลง Company User Maker / Company 

User Authorizer หน่วยงานได้ท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าทีด่ังกล่าวใหม่ 

    

กำรสมัครเข้ำใช้บริกำรระบบ     

 4. หน่วยงานขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online  

(ว108) โดยส่งเอกสารให้ธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดบัญชีไว้ ดังนี้ 

    

     4.1 หนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS Package (หนังสือครุฑ)      เลขที่ ................................  
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รายการ มี/ใช่ 
มี 

บางส่วน 

ไม่มีรายการ 

เกิดข้ึน/ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าชี้แจง 

 ลงวันที่ ............................. 

     4.2 ใบสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ      

     4.3 ใบสมัครขอใช้บริการช าระเงิน (Bill Payment) ส าหรับกลุ่มภาครัฐ     

     4.4 แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ การรวบรวมข้อมูลบญัชีเงินฝากของหน่วยงานให้

ธนาคารกรุงไทย น าเข้าระบบ KTB Corporate Online  

    

     4.5 บนัทึกข้อมูลรูปแบบ excel file     

5. หัวหน้าหน่วยงานลงนามในใบสมคัรและจัดส่งใบสมัครไปยังสาขาธนาคารกรุงไทย ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไว้ 

    

กำรส่งเอกสำรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร     

6. หน่วยงานจัดส่งเอกสารให้กรมสง่เสริมการเกษตร เพื่อก าหนดสิทธิการใช้งานและรหัสผา่น (password) 

ดังนี้ 

    เลขที่ ................................  

 ลงวันที่ ............................. 

   6.1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มิสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online     

   6.2 แบบแจ้งบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ว108) จ านวน 2 ฉบบั พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง โดย

หัวหนา้หน่วยงาน 

    

   6.3 แบบแจ้งข้อมูลผูป้ฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer     

7. หน่วยงานได้รับแจ้งรหัสผ่าน (Password) จากกรมสง่เสริมการเกษตร     วันที่ 

........................................ 

8. หลังจากได้รับรหสัผา่น (Password) จากกรมส่งเสริมการเกษตร แล้ว หน่วยงานด าเนนิการ ดังนี้     

      8.1 เปลีย่นรหสัผ่าน (Password) ทันท ี     

      8.2 เปลีย่นรหสัผ่าน (Password) ทุกๆ 3 เดือน     

กำรจ่ำยเงิน (ว103)     

9. หน่วยงานขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงนิ (Bulk Payment) กบัธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB 

Corporate Online โดยใช้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงบประมาณที่ขอเบิกจาก

คลงั 

    

10. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 9 เพื่อใช้ในการโอนเงินเขา้บญัชีของผู้มสีิทธิรับเงิน ในกรณี ดังนี ้     

     10.1 การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ คา่สมนาคุณวิทยากร 

    

     10.2 การจ่ายเงินยืมราชการตามสญัญาการยืมเงิน     

     10.3 การจ่ายเงินค่าซือ้ทรัพยส์ิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์ ตามระเบียบพัสดุฯ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 

5,000 บาท 

    

11. บัญชีเงินฝากธนาคารผู้มสีิทธิรับเงิน ใช้บญัชีธนาคาร ดังนี้     
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รายการ มี/ใช่ 
มี 

บางส่วน 

ไม่มีรายการ 

เกิดข้ึน/ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าชี้แจง 

      11.1 กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคาร 

ส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มสีิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วน

ราชการผู้เบิกอนญุาต 

    

     11.2 กรณีเป็นต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารทีผู่้มีสทิธิรับเงินแจ้งความ

ประสงค์ไว้ 

    

12. ผู้มสีิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่

กรมบัญชีกลางก าหนด 

    

13. หน่วยงานน าข้อมูลตาม แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของผู้มสีิทธิ

รับเงิน มาจัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์  

    

14. หน่วยงานขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร และให้ด าเนนิการโอนเงินเต็มจ านวนตาม

สิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มสีิทธิรับเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online เมื่อการโอนเงินส าเร็จ 

ระบบมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพทม์ือถือ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามเบอร์

โทรศัพท์ หรือ e-mail address ทีผู่้มีสทิธิรับเงินแจ้งไว้ ผู้มสีิทธิรับเงินไม่ต้องลงช่ือรับเงนิในแบบค าขอเบิก

เงินดังกล่าวอีก 

    

15. หน่วยงานใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction 

History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลกัฐานการจ่าย และเกบ็รักษารอการตรวจสอบ

ต่อไป 

    

16. ทุกสิ้นวันท าการ หน่วยงานมีการตรวจสอบการจ่ายเงินแต่ละรายการ ให้ถูกต้องตรงกนั จาก     

      16.1 รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction History)     

      16.2 รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจาก

ระบบ KTB Corporate Online 

    

      16.3 ทะเบียนคุมการโอนเงิน     

17. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน หน่วยงาน

ด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีขอเบิกจากคลังและน าเงินส่งคลัง โดย 

    

     17.1 กรณีน าสง่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานน าสง่เปน็เงินเบิกเกินส่งคืน     

     17.2 กรณีน าสง่ภายหลงัสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานน าสง่เป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปี

เก่าสง่คนื (ยกเว้นคา่รักษาพยาบาล น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) 

    

กำรรับเงิน (ว103)     

18. หน่วยงานเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน จ านวน 1 บญัชี กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ช่ือบญัชี “...ช่ือส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินทางอเิลก็ทรอนิกส”์พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับช าระ

เงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

    

19. หน่วยงานก าหนดแบบใบแจ้งการช าระเงนิ มีรูปแบบและรายละเอยีดเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

    

20. หน่วยงานไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่ผูช้ าระเงินต้องการ     

21. ทุกสิ้นวันท าการ หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการ ให้ถูกต้องตรงกัน จาก     
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รายการ มี/ใช่ 
มี 

บางส่วน 

ไม่มีรายการ 

เกิดข้ึน/ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าชี้แจง 

      21.1 รายงานการรับช าระเงินระหว่างกนั (Receivable Information Online)     

      21.2 รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจาก

ระบบ KTB Corporate Online 

    

22. ในวันท าการถัดไป หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังจากรายงานสรุปรายละเอยีดการรับเงินของ

ส่วนราชการ (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 

    

23. หน่วยงานเกบ็รักษา รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงนิของส่วนราชการ (Receivable Information 

Download) เป็นหลักฐานการรับเงนิและใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี) ไว้รอการตรวจสอบ 

    

กำรน ำเงินส่งคลัง (ว103)     

24. หน่วยงานขอเปิดใช้บริการน าเงินส่งคลงั ผ่านระบบ KTB Corporate Online ส าหรับบัญชีเพ่ือการรับ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

    

25. หน่วยงานเงนิสง่คลังส าหรับการน าส่งเงนิรายได้แผ่นดิน การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน การน าส่ง

เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน 

    

26. เมื่อท ารายการน าเงนิส่งคลังหรือฝากคลงัผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้วเสร็จ หน่วยงาน

พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เปน็หลักฐาน 

    

27. ทุกสิ้นวัน หน่วยงานมีการตรวจสอบการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 

จาก 

    

      27.1 เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ     

      27.2 รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement / Account Information) ที่เรียกจากระบบ 

KTB Corporate Online 

    

28. หน่วยงานเก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (ตามข้อ 

27) ไว้รอการตรวจสอบ 

    

 

ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ .....................................................(ผู้ให้ข้อมูล) 
        (.. .............................................. ) 
   ต าแหนง่......................................................... 
   วันที่............/........................../................ 
 

ลงช่ือ....................................................(ผู้ตรวจสอบภายใน) 
         (................................................. ) 
   ต าแหนง่......................................................... 
   วันที่............/........................../................ 
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บทที่ ๗ 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ 

 
 การายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การน่าเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบ ได้ตรวจสอบรวบรวม และ
วิเคราะห์จนได้สรุปผลการตรวจสอบน่าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ การรายงาน
เป็นการแจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ประสิทธิผลชองระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพ ของการด าเนินงาน 
นอกจากนั้น รายงานการตรวจสอบยังอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบ การควบคุม วิธีปฏิบัติให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

 การเขียนรายงานการตรวจสอบเป็นงานชั้นสุดท้ายของขั้นตอนการตรวจสอบ และเป็น เครื่องมีอที่ผู้
ตรวจสอบใช้ในการติดต่อกับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบ จึงเปรียบเสมือนตัวแทน
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชองการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้ตรวจสอบ เนื่องจาก ผู้รับรายงานการตรวจสอบไม่มี
โอกาสทราบถึงรายละเอียดของงานที่ตรวจสอบ เพียงแต่ได้รับการ บอกกล่าวจากรายงานเท่านั้น ผู้บริหารจะ
เห็นคุณค่าและความส าคัญของงานตรวจสอบหรือไม, เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายงานเป็นส าคัญ ตัง
นั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรจัดท ารายงานอย่างมี คุณภาพจากข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และให้
ข้อเสนอแนะที่สามารถน่าไปปฏิบัติงานได้ รายงานที่สามารถท าให้ผู้รับผิดขอบน่าไปพิจารณาด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรได้ จึงจะถือว่า งานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ตังนั้น ผู้
ตรวจสอบจึงควรเอาใจใส่ ในการจัดท ารายงานให้ได้คุณภาพและมีสาระส าคัญ เป็นที่น่าสนใจของฝ่ายบริหาร
และมีข้อเสนอแนะ ที่ปฏิบัติได้จริง โดยจัดท ารายงานการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 

๑. รำยงำนกำรตรวจสอบฉบับเต็ม เป็นรายงานการตรวจสอบที่เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดย รายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลตังนี้  
 ๑) ซื่อกิจกรรมการตรวจสอบ 
 ๒) หน่วยรับตรวจ  
 ๓) ประเภทการตรวจสอบ  
 ๔) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
 ๔) ขอบเขตการตรวจสอบ  
 ๖) ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ๗) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 ๘) ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๙) วิธีการตรวจสอบ 
 ๑๐) ผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ 
 ๑๑) ความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข กรณีมีข้อตรวจพบ 
 ๑๒) ผู้รับผิดขอบงานตรวจสอบและผู้สอบทาน 
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รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
เรื่อง การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 33 
 

 
อ้ำงอิง 

๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน่าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการ
วาง แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราซการ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
การ วางแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในภาค
ราชการ ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน่าเงิน ส่งคลังของส่วนราซ
การผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online ) 
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค . ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
การสมัครเข้าใช้งานระบบ KTB corporate Online 
๖. หนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวการ 
ตรวจสอบภายในส าหรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ 
วางแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 34 
 

 

 

ภาคผนวก 
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ภำคผนวก ก  

แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB corporate Online 
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ภำคผนวก ข  

ตัวอย่ำงแบบใบแจ้งกำรช ำระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงนิส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online        หน้า 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	F:\1.แนวทาง+คู่มือ\คู่มือ-กนกพรรณ\คู่มือการตรวจสอบ(e-payment)\คู่มือ e-payment\1.หน้าปก.pdf
	F:\1.แนวทาง+คู่มือ\คู่มือ-กนกพรรณ\คู่มือการตรวจสอบ(e-payment)\คู่มือ e-payment\2.คำนำ.pdf
	F:\1.แนวทาง+คู่มือ\คู่มือ-กนกพรรณ\คู่มือการตรวจสอบ(e-payment)\คู่มือ e-payment\3.สารบัญ.pdf
	F:\1.แนวทาง+คู่มือ\คู่มือ-กนกพรรณ\คู่มือการตรวจสอบ(e-payment)\คู่มือ e-payment\4.คู่มือ -กนก.pdf
	สารบัญ
	บทที่ ๑
	บทที่ ๑
	บทนำ
	บทนำ
	บทที่ ๒
	แนวทางการปฏิบัติการรับ – จ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
	บทที่ ๒
	บทที่ ๒
	แนวทางการปฏิบัติการรับ – จ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
	บทที่ ๔
	การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
	บทที่ ๔
	การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
	๑. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
	๑. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
	สิ่งแรกที่ผู้ตรวจสอบควรดำเนินการในการปฏิบัติงานตรวจสอบคือการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น   ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ เสมือนการเตรียมความพร้อม                  ก่อนการดำเนินการตรวจสอบ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นนั้นมิใช่การหาเอ...
	สิ่งแรกที่ผู้ตรวจสอบควรดำเนินการในการปฏิบัติงานตรวจสอบคือการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น   ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ เสมือนการเตรียมความพร้อม                  ก่อนการดำเนินการตรวจสอบ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นนั้นมิใช่การหาเอ...
	๑.๑ รายงานหรืองานการตรวจสอบของปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบสามารถศึกษา
	๑.๑ รายงานหรืองานการตรวจสอบของปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบสามารถศึกษา
	จากรายงานการตรวจสอบปีงบประมาณก่อนได้ว่า มีการกำหนดประเด็น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ           และมีขอบเขตการตรวจสอบอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางว่าผู้ตรวจสอบควรจะดำเนินการขอเอกสารหลักฐาน    จากหน่วยรับตรวจอะไรบ้าง และจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างไร
	จากรายงานการตรวจสอบปีงบประมาณก่อนได้ว่า มีการกำหนดประเด็น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ           และมีขอบเขตการตรวจสอบอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางว่าผู้ตรวจสอบควรจะดำเนินการขอเอกสารหลักฐาน    จากหน่วยรับตรวจอะไรบ้าง และจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างไร

