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บทนํา
ตามที่รั ฐบาลไดมีก ารปรั บเปลี่ ยนและปฏิรู ปการบริหารการเงิน การคลัง ภาครั ฐเขา สูร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการและการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย
ระบบงานงบประมาณ ระบบการเงินและการบัญชี ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบตนทุน และระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันจะเปนผลใหการตรวจสอบและประเมินผลมีขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง
และสะดวกในการใชประโยชน ทั้งยังสงผลใหการเบิกจายเงินของภาคราชการสูผูขายเปนไปดวยความ
รวดเร็วและคลองตัว เนื่องจากมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานกระชับมากขึ้น
จากการที่รัฐบาลไดนําเอาระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System)
มาใชในการปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการปฏิบัติงานดว ยมือมาเปน การดําเนินงานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหลดขั้นตอนและภาระในการจัดทําเอกสาร เพราะมีรูปแบบการบันทึกขอมูลเพียงครั้งเดียว
ทําใหใชเวลาและขั้นตอนในการเบิกจายไมมาก ซึ่งสามารถดําเนินการได 3 ชองทาง คือ
1. ดําเนินการโดยผานเครื่อง GFMIS Terminal จากระบบ SAP
2. ดําเนินการโดยผานระบบ Excel Loader (Web Loader) สามารถทําได 3 ทาง
2.1 ใช Excel Form
2.2 บันทึกขอมูลผาน Intranet
2.3 ใช GFMIS Token Key ผานเครือขาย Internet
3. ดําเนินการโดยวิธี Interface ขอมูลเขาระบบ
การเบิกจายในระบบ GFMIS ทั้ง 3 ชองทาง สามารถดําเนินการเบิกจายได 4 แบบ คือ การ
เบิกเพื่อจายใหบุคคลภายนอกโดยผานกระบวนการจัดซื้อ/จางใน GFMIS (จายตรงผูขาย) การเบิกจาย
เพื่อใหบุคคลภายนอกโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อ/จางใน GFMIS (จายผานสวนราชการ) การเบิกจาย
ตามใบสําคัญ และการเบิกเพื่อจายในกรณีอื่น ๆ
สําหรับแนวปฏิบัติในสวนนี้ จะกลาวเฉพาะเรื่องการเบิกจายที่ไมผานกระบวนการจัดซื้อจัด/จาง
ของ GFMIS การเบิกจายตามใบสําคัญ และการเบิกจายในกรณีอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 3 กรณีนี้ จะมีทั้งจายตรง
ใหกับบุคคลภายนอกหรือผูมีสิทธิและเบิกจายผานสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการนําไปจายตอใหกับ
เจาหนี้หรือผูมีสิทธิตอไป
ดังนั้น เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบขอมูลที่ดําเนินการผานระบบ GFMIS ไดใน
ระดับหนึ่ง กรมบัญชีก ลางจึงไดจัด ทําแนวทางการปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในดานการเบิก จายเงิน
ดวยระบบ GFMIS ขึ้น เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําไปประยุกตปรับใชใหเหมาะสมลักษณะ
งานของตนตอไป

บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเบิกจายโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางใน GFMIS
1. กอนขึ้นปงบประมาณใหม สํานักงบประมาณจะนําขอมูลงบประมาณในระบบ BIS (Budget
Information System) เขาสูร ะบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System)
รวมทั้งอนุมัติเงินประจํางวดในระบบ GFMIS ใหกับสวนราชการซึ่งเปนเจาของงบประมาณและแจงให
สวนราชการทราบ
2. เมื่อสว นราชการไดรับการจัด สรรเงิน ประจํางวดแลว จึงดําเนิน การกอหนี้ผูก พัน และ
ใชจายเงินไดตามกฎหมาย ในกรณีที่สวนราชการดําเนินการจัดซื้อ/จางในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท แตตอง
จายเงินตรงเขาบัญชีผูขาย สวนราชการจะตองสรางขอมูลหลักผูขาย หลังจากที่ไดทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจางแลว
จากนั้นจึงดําเนิ นการจัดซื้อ/จ าง ใหถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ ฯ และสงคําขอเบิกเงินไปที่
กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัดเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินเขาบัญชีเจาหนี/้ ผูมีสิทธิตามที่ระบุ
สําหรับการซื้อ/จางในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท และไมตองจายเงินตรงเขาบัญชีผูขาย สวนราชการ
สามารถดําเนินการจัดซื้อ/จางใหถูกตองตามขั้นตอนระเบียบพัสดุฯ และสงคําขอเบิกเงินไปที่กรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัดเพื่อขอเบิกเงินไปจายตอใหกับเจาหนี/้ ผูมีสิทธิ
อยางไรก็ตามนอกจากการขอเบิกเงินจากคลังตามใบสั่งซื้อ/จางแลว ยังมีการขอเบิกเงินจากคลัง
ตามใบสํ าคั ญ และการขอเบิก กรณีพิเศษอื่ น ๆ โดยส วนราชการสามารถเข ามาทํารายการขอเบิก จาก
กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัดไดทันทีที่ไดรับใบแจงหนี้หรือใบสําคัญจากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
ชองทางการนําขอมูลการเบิกจายเขาระบบ GFMIS
การนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS สามารถดําเนินการได 3 ชองทาง คือ
1. การนําสงขอมูลทางเครื่อง GFMIS Terminal จากระบบ SAP ผูนําขอมูลเขาระบบฯ
จะตองมีบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) ซึ่งใชแทนลายมือชื่อของผูปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS รหัสผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password) จึงจะนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS ได
2. การนําสงขอมูลผานระบบ Excel Loader ซึ่งสามารถดําเนินการได 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ใช Excel Form บันทึกขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal ซึ่งไดมีการกําหนด
สิทธิการปฏิบัติงานจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบเปน 3 สิทธิ ดังนี้
สิทธิที่ 1 คือ สิทธิที่ใชในการขอรับและสงแบบเอกสารเขาสูระบบ GFMIS
User Name คือ รหัสของผูใชงาน รหัส L + รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก (L หมายถึง
การ Load แบบเอกสาร
Password คือ รหัสผานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการขอรับเอกสารและการนําสง
แบบเอกสารผานเครื่อง Terminal
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สิทธิที่ 2 คือ สิทธิที่ใชในการอนุมัติขอมูลในแบบเอกสารพรอมทั้งมิใหมีก าร
แกไขขอมูลในแบบเอกสาร
User Name คือ รหัสของผูในงาน รหัส E + หนวยเบิกจาย 10 หลัก (E หมายถึง
การ Encrypt แบบเอกสาร)
Password คือ รหัสผานที่กําหนดขึ้นหรือใชในการปองกันการแกไขขอมูล
ซึ่งถือเปนการอนุมัติขอมูลเขาสูระบบ
สิทธิที่ 3 คือ สิทธิที่ใชในการเรียกดูรายงานตาง ๆ จาก Web Report
User Name คือ รหัสของผูใชงาน รหัส R + รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก (R หมายถึง
การ Report เอกสาร)
Password คือ รหัสผานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการเรียกดูรายงานจาก Web
Report
กรณีที่ 2 บันทึกขอมูลผานระบบ Intranet สําหรับสวนราชการที่มีความพรอมในการ
เชื่อมโยงเครือขาย (Net Work) กับระบบ GFMIS โดยไดกําหนดสิทธิผูใชงาน
User Name คือ สิทธิในการนําสงขอมูล รหัส I + รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก
(I หมายถึง การ Load แบบเอกสาร Internet)
Password คือ รหัสผานที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการนําสงขอมูล
กรณีที่ 3 ใช GFMIS Token Key บันทึกขอมูลผานทางระบบ Internet โดยสวนราชการ
จะตองจัดทําคําสั่ง / การมอบหมายไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิใช GFMIS Token Key
User Name คือ รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก + 10
Password คือ รหัสผานที่กําหนดขึ้นในการนําสงขอมูล
3. การ Interface ขอมูล เปนการรับขอมูล Text File ที่ประมวลผลจากระบบบัญชีการเงินของ
สวนราชการ (ที่มีระบบของตนเอง) มาบันทึกในระบบ GFMIS

บทที่ 2
การเบิกจายในระบบ GFMIS
แหลงของเงิน
แหลงของเงิน ที่สวนราชการสามารถนํามาเบิกเพื่อจายใหกับเจาหนี้ / ผูมีสิทธิมี 3 แหลง คือ
1. เงินในงบประมาณ ใน TR1
2. เงินนอกงบประมาณ ใน TR1 (เงินฝากคลัง)
3. เงินนอกงบประมาณ นอก TR1 (เงินฝากธนาคารพาณิชย)
ประเภทของการขอเบิก
การขอเบิกในระบบ GFMIS มี 2 ประเภท
1. การขอเบิกเพื่อจายใหบุคคลภายนอก กรณีนี้เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินแลว จะ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิโดยตรง (จายตรงผูขาย)
2. การขอเบิกเพื่อจายภายในหนวยงาน กรณีนี้กรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินแลวจะโอนเงิน
เขาบัญชีเงิน ฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิก และเมื่อหนวยงานไดรับเงินแลว จึงทําการจายเงินตอให
ผูรับเงินจริง
การเบิก จายเงิน ในระบบ GFMIS ประกอบดว ย ขั้นตอนการตั้งเบิก และขั้น ตอนการจายเงิน
โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
การจายเงินในระบบ GFMIS มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตั้งเบิก และขั้นตอนการจายเงิน
I ขั้นตอนการตั้งเบิก หมายถึง การทํารายการขอเบิกเงินเพื่อจายใหกับเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิทั้งที่
เปนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในบทนี้จะกลาวเฉพาะการตั้งเบิกโดยไมผานกระบวนการ
จัดซื้อ / จัดจาง การตั้งเบิกตามใบสําคัญและการตั้งเบิกกรณีอื่น ๆ
1. การตั้งเบิกโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อ / จัดจาง ที่มีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท การตั้งเบิก
วิธีนี้สวนราชการสามารถทําได 2 วิธี คือ
1.1 ตั้งเบิกเพื่อจายตรงเจาหนี้ / ผูมีสิทธิ (Direct Payment) การจายตรงกรณีนี้ สวนราชการ
จะตองมีขอมูลหลักผูขายของเจาหนี้ / ผูมีสิทธิกอน กรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินไปเขาบัญชีของเจาหนี้ /
ผูมีสิทธิได
1.2 ตั้งเบิกเพื่อจายผานสวนราชการ (Indirect Payment) วิธีนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขา
บัญชีสวนราชการที่ทําเรื่องขอเบิก เพื่อใหสวนราชการนําไปจายตอใหกับเจาหนี้ / ผูมีสิทธิ์
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2. การตั้งเบิกเพื่อจายตามใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค
คา สาธารณู ป โภค หมายถึ ง ค า ไฟฟ า ค าประปา ค า โทรศั พ ท ค า บริ ก ารไปรษณี ย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การเบิกจาย คาสาธารณูปโภค แยกเปน 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการเป น สถานที่ ข องหน ว ยงาน การจ า ยเงิ น กรณี นี้
กรมบัญชีกลางจะจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้ / ผูมีสิทธิรับเงิน
2.2 กรณีสถานที่ปฏิบัติราชการเปนสถานที่ใชรวมกับหนวยงานอื่น และตองรวมจาย
คาสาธารณูปโภคตามสัดสวนที่ใชใหแกหนวยงานเจาของสถานที่ กรณีนี้ กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิก เพื่อใหหนวยงานผูเบิกจายตอใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
รหัสและประเภทเอกสารที่นํามาใช
ประเภท
แบบฟอรม
งบประมาณที่ขอเบิก / วิธีการชําระเงิน
เอกสาร
KC

ขบ.02

1

เงินงบประมาณ – จายตรงผูขาย

KD

ขบ.02

1

เงินงบประมาณ กรณีเงินกัน – จายตรงผูขาย

KH

ขบ.03

3

เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง – จายตรงผูขาย

KK

ขบ.03

5

เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย

KE

ขบ.02

2

เงินงบประมาณ – จายให Agency-Indirect

KF

ขบ.02

2

KI (ไอ)

ขบ.03

4

เงินงบประมาณ กรณีเงินกัน – จายให AgencyIndirect
เงินนอกงบประมาณ – จายให Agency-Indirect

หมายเหตุ

ใชกับ
ขอ 1.1
และ
2.1

ใชกับขอ 2.2

3. การตั้งเบิกเพื่อชดใชใบสําคัญ เปนการขอเบิกเงินของสวนราชการตาง ๆ เพื่อนําไปจาย
ใหกับขาราชการ ลูกจาง และผูรับบํานาญ โดยใหสวนราชการจัดประเภทใบสําคัญใหเปนหมวดหมู ตาม
แหลงเงินและประเภทบัญชีคาใชจาย เพื่อสะดวกและงายในการบันทึกขอมูลเขาระบบ สําหรับการ
จายเงินกรณีนี้ บังคับใหใชวิธีการจายผานสวนราชการ (Indirect Payment) และตองเลือกรหัสเอกสารเพื่อ
ทํารายการใหตรงกับประเภทเงินที่ขอเบิก ดังนี้
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3.1 การเบิกเงินเพื่อจายตามใบสําคัญที่วางเบิก เชน การเบิกเงินคาเชาบานขาราชการ
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร รวมถึงการเบิกเงินเพื่อชดใชวงเงินทดรองราชการที่
สวนราชการไดสํารองไปกอน
3.2 การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
3.3 การเบิกเงินกรณีตกเบิกเงินเดือน คาจาง
ทั้ง 3 กรณี กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิก เพื่อ
นําไปจายตอภายในหนวยงาน
รหัสและประเภทเอกสารที่นํามาใช
ประเภท
แบบฟอรม
งบประมาณที่ขอเบิก / วิธีการชําระเงิน
เอกสาร
KL
ขบ.02
2 เงินงบประมาณ – ให Agency - Indirect
KM

ขบ.02

2

KN

ขบ.03

4

เงิ น งบประมาณ กรณี เ งิ น กั น – ให AgencyIndirect
เงินนอกงบประมาณ – ให Agency – Indirect

KO (โอ)

ขบ.03

5

เงินนอกงบประมาณ ที่ฝากธนาคารพาณิชย

หมายเหตุ

ใชกับขอ 3.13.3

4. การตั้งเบิกกรณีพิเศษอื่น ๆ ไดแก การตั้งเบิกเงินอุดหนุน การตั้งเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
การตั้งเบิกตามสัญญายืมเงิน การตั้งเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ การตั้งเบิกเงินทดรองราชการ
การตั้งเบิกเงินประกันสัญญา การตั้งเบิกเงินประกันผลงาน การตั้งเบิกเงินดาวน (จายลวงหนา) การตั้ง
เบิกเงินรายไดสงเกิน จายคืน การเบิกหักผลักสง และการปรับปรุงยอดเจาหนี้ ซึ่งสว นราชการตอง
ดําเนินการในกรณีตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของมากอน แลวนําหลักฐานไปบันทึกขอมูลเขา
ระบบ โดยสามารถเลือกวิธีจายเงินได 2 แบบ คือ แบบจายตรงผูขาย (Direct Payment) และแบบจายผาน
ส ว นราชการ (Indirect Payment) ซึ่ งส ว นราชการต อ งเลื อกรหั ส เอกสารเพื่ อ ทํ ารายการให ต รงกั บ
กรณีตาง ๆ ดวย ดังนี้
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4.1 การตั้งเบิกเงินอุดหนุน ไดแก การเบิกจายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งวิธีการจายเงินสามารถเลือกไดทั้งจายตรงเจาหนี้ และจาย
ผานสวนราชการ
4.2 การตั้งเบิกเงินงบประมาณแทนกัน คือ การที่สวนราชการเจาของงบประมาณและ
สวนราชการที่รับทํางานแทนตองทําความตกลงเกี่ยวกับเนื้องานและงบประมาณ ที่จะตองสํารองเงินใน
ระบบใหเรียบรอยตามระเบียบเสียกอน ตอจากนี้ใหสวนราชการเจาของงบประมาณทํารายการสํารอง
เงินงบประมาณของตนเองใหกับสว นราชการผูเบิกแทน การตั้งเบิก วิธีนี้จะไมผานระบบจัด ซื้อ /จาง
กรมบัญชีกลางจะจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายที่เปนสวนราชการอื่น (ผูเบิกแทน)
4.3 การตั้งเบิกตามสัญญาการยืมเงิน ไดแก การตั้งเบิกเพื่อจายใหยืมไปราชการ (ลูกหนี้
เงินยืม) และในกรณีการตั้งเบิกเพิ่ม เนื่องจากยืมเงินนอยกวาคาใชจาย กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิกเพื่อจายตอภายในหนวยงาน
4.4 การตั้งเบิกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกัน
แบงเปน 2 กรณี
- กรณีที่หนวยงานไมเขาโครงการจายตรงเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขาบัญชีฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิก เพื่อใหนําไปจายตอภายในหนวยงาน
- กรณีที่หนวยงานเขาโครงการจายตรงเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ และ
เงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกัน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของขาราชการและ
ลูกจางโดยตรง
4.5 การตั้งเบิกเงินประกันผลงาน (K3)
เงิ น ประกั น ผลงาน คื อ เงิ น ที่ ส ว นราชการเรี ย กเก็ บ จากเจ า หนี้ เ พื่ อ เป น
หลักประกันการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือประกันผลงานที่สงมอบในชวงเวลาหนึ่งตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกัน หากไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น สวนราชการก็จะตองจายเงินประกันผลงานคืนใหกับ
เจาหนี้ การตั้งเบิกเงินประกันผลงานสวนราชการจะตั้งเบิกเพื่อจายตรงใหผูขาย เชน KA , KB , KC ซึ่ง
การตั้งเบิก K3 จะแยกเปน 2 รายการ คือ รายการแรกเปนการบันทึกลดยอดเจาหนี้การคา และรายการที่
2 เปนการตั้งเบิกเพือ่ จาย เมื่อครบกําหนดการประกันผลการปฏิบัติงาน (ในอนาคต) กรมบัญชีกลางจะ
จายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน
4.6 การตั้งเบิกเงินดาวน (จายลวงหนา) ไดแก การตั้งเบิกเพื่อจายเงินลวงหนาใหเจาหนี้
กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน
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4.7 การตั้งเบิกเงินทดรองราชการ ไดแก การตั้งเบิกวงเงินทดรองราชการครั้งแรก และ
การตั้ งเบิ ก กรณี เพิ่ม วงเงิ น ทดรองราชการ กรมบัญชีก ลางจะจา ยเงิ น เขา บัญชี เงิน ฝากธนาคารของ
หนวยงานผูเบิก
4.8 การตั้งเบิกเงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา หมายถึง เงินที่สวนราชการไดรับจากผูเสนอราคา / คูสัญญา
(เปนเงินนอกงบประมาณ เพื่อเปนหลักประกันการเสนอรับงาน / การปฏิบัติตามสัญญา / ความเสียหาย /
ความบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น จะจายคืนใหกับเจาหนี้เมื่อสัญญานั้ นพนภาระผูกพัน / บอกเลิกสัญญา
ซึ่งการจายคืนเงินประกันสัญญา มี 2 กรณี คือ
- กรณี มี เ จ า หนี้ ร ายตั ว ได แ ก การจ า ยคื น เงิ น ประกั น สั ญ ญาให เ จ า หนี้
กรมบัญชีกลางจะจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน
- กรณีไมมีเจาหนี้รายตัว สวนราชการจะเบิกเงินประกันสัญญาเขาหนวยงาน
กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานผูเบิกเพื่อนําไปจายตอใหผูมีสิทธิตอไป
4.9 การตั้งเบิกเพื่อถอนคืนรายได (สงเกินจายคืน) ไดแก การถอนคืนรายไดแผนดิน
(เงินงบประมาณ) และการถอนคืนรายไดเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน ว ยงานผู เ บิ ก และหน ว ยงานผู เ บิ ก นํ า ไปจ า ยต อ ให ผู มี สิ ท ธิ และต อ งเป น กรณี ที่
สวนราชการไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาด และถอนคืนเงิน
รายรับ พ.ศ. 2545 เวนแตจะเขาขอยกเวนของระเบียบฯ ดังกลาว
4.10 การตั้งเบิกกรณีหักผลักสงไมรับตัวเงิน
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รหัสและประเภทเอกสารที่นํามาใช
ประเภทเอกสาร

แบบฟอรม

วิธีการชําระเงิน
(จายโดยกรมบัญชีกลาง)
1
เงินงบประมาณ – จายตรงผูขาย (ผาน PO)
1
เงินงบประมาณ – จายตรงผูขาย (ไมผาน PO)
2
เงินงบประมาณ - จายผานสวนราชการ
I (ไอ) เงินงบประมาณ - จายตรงผูขายที่เปนสวนราชการ
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K8
K8
K8
KD

ขบ.01
ขบ.02
ขบ.02
ขบ.04

K1
K1
KO (ศูนย)
K3
K3

ขบ.02
ขบ.03
ขบ.02
ขบ.02
ไมรองรับ
ไมรองรับ

2
4
2
A
1
3

เงินงบประมาณ - จายผานสวนราชการ
เงินนอกงบประมาณ - จายผานสวนราชการ
เงินงบประมาณ – จายผานสวนราชการ
เงินงบประมาณ – จายตรงขาราชการ ลูกจาง โดยตรง
เงินงบประมาณ – จายตรงผูขาย
เงินนอกงบประมาณ – จายตรงผูขาย

K5
K5
K2

ไมรองรับ
ไมรองรับ
ขบ.03

1
3
4

เงินงบประมาณ – จายตรงผูขาย
เงินนอกงบประมาณ – จายตรงผูขาย
เงินนอกงบประมาณ - จายผานสวนราชการ

K4
KN
K6
K6
K7

ไมรองรับ
ขบ.03
ขบ.05
ขบ.06
ขบ.02

3
4
2
4
C

เงินนอกงบประมาณ – จายตรงผูขาย
เงินนอกงบประมาณ - จายผานสวนราชการ
เงินงบประมาณ – จายผานสวนราชการ
กรณีถอนคืนรายได (4.9)
เงินนอกงบประมาณ - จายผานสวนราชการ
จายเงินงบประมาณ
–
ไมมีตัวเงิน กรณีเบิกหักผลักสงไมรับ
ตัวเงิน (4.10)

กรณีเงินอุดหนุน (4.1)
กรณีเงินงบประมาณแทน
กัน (4.2)
กรณีสัญญายืมเงิน (4.3)
กรณีเงินเดือน คาจาง
บําเหน็จ บํานาญ (4.4)
กรณีเงินประกันผลงาน
(4.5)
กรณีเงินดาวนจายลวงหนา
(4.6)
กรณีเงินทดรองราชการ
(4.7)
กรณีเงินประกันสัญญา
- มีเจาหนี้รายตัว (4.8.1)
- ไมมี เจาหนี้รายตัว (4.8.2)

II ขั้นตอนการจายเงิน หมายถึง การนํารายการขอเบิกไปตรวจสอบเพื่ออนุมัติสั่งจายและโอนเงิน
เขาบัญชีเจาหนี้หรือสวนราชการ แบงออกเปนประเภท คือ
1. การจายเงินจากหนวยงานกลาง ประกอบดว ย การตรวจและอนุมัติรายการขอเบิกเงิน
(ปลด Block) ของกรมบัญชีก ลางและสํานักงานคลัง รวมทั้งการจายและโอนเงิน ด วยวิธีการจายตรง
(Direct Payment) ของกรมบัญชีกลาง (Run Payment)
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2. การจายเงินจากสวนราชการ เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สว นราชการ (กรณี จา ยแบบ Indirect Payment) ตามรายการที่ ข อเบิ ก หรื อกรณีก ารจา ยเงิน นอก
งบประมาณ (เงิน ฝากคลัง ) หรือเงิน นอกงบประมาณที่อยูใ นบัญชีเงิน ฝากธนาคารของสวนราชการ
(เงินนอกงบประมาณที่มิไดฝากคลัง) สวนราชการจะตองไปดําเนินการจายเงินใหเจาหนี้ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบเอง เมื่อดําเนินการเสร็จแลวจะตองมาทํารายการจายเงินในระบบเพื่อลางรายการบัญชีที่บันทึกพักไว
รายงานที่ไดจากระบบ GFMIS
เมื่อขอมูลไดสงเขาไปในระบบ GFMIS แลว หนวยงานสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานหรือเพื่อแสดงขอมูลที่บันทึก เขาระบบได โดยสามารถเรียกรายงานไดจ ากเครื่อง
Terminal โดยตรง และสามารถเรียกผานระบบ Internet (Web Report) ได
คําสั่งเรียกรายงานที่เกี่ยวกับการตั้งเบิกโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การตั้งเบิกเพื่อ
ชดใชใบสําคัญ และการตั้งเบิกกรณีพิเศษอื่น ๆ มีดังนี้
รายงานที่เรียกจากเครื่อง Terminal
ระบบงบประมาณ
ZFMA46
รายงานสถานะการเบิกจายงบประมาณตามคารหัสงบประมาณ
ZFMA55
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ
ระบบเบิกจายเงิน
ZAP_RPT503
รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน
Y_DEV_80000034
รายงานติดตามสถานะขอเบิก
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ZGL_PRT001
รายงานสมุดรายวันทั่วไป
FB03
แสดงเอกสาร
FBL3N
แสดงบัญชี
Y_DEV_80000030
รายงานงบทดลองรายวัน
ZGL_MVT_Month
รายงานงบทดลองรายเดือน
S_ALR_87012284
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานรายไดและคาใชจาย
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รายงานที่เรียกผาน Web Report
สามารถจําแนกตามการปฏิบัติงานเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. รายงานการนําสงขอมูล (Loader Report)
คือ รายงานสรุปผลของขอมูลที่นําเขาระบบ เพื่อแสดงใหผูนําขอมูลเขาระบบทราบวาได
นําขอมูลเขาระบบสําเร็จหรือไม จําแนกตามระยะเวลาเปน 2 ประเภท คือ
1.1 รายงานประจําวัน (Daily Report) ใชสําหรับการเรียกขอมูลที่นําเขาระบบในแตละวัน
โดยใหระบุวันที่นําขอมูลสงเขาระบบ เชน
L02C รายงานการขอเบิกเงินงบประมาณ
L03C รายงานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
L04C รายงานการจายชําระเงิน
1.2 รายงานประจําสัปดาห (Weekly Report) ใชสําหรับการเรียกขอมูลที่นําเขาระบบ
เปนรายสัปดาห โดยใหระบุวันที่เรียกรายงานเปน วันเสาร หลังจากที่นําเขาขอมูล เชน
LA1C รายงานการขอเบิกที่อางใบสั่งซื้อ / จาง / เชา ตามสัญญา
LA2C รายงานการขอเบิกเงินงบประมาณ
LA3C รายงานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
LA4C รายงานการจายชําระเงิน
2. รายงานการปฏิบัติงาน (Operation Report)
คือรายงานที่ใ ชสําหรับการปฏิบัติงานประจําวัน ประกอบดวยรายงานจากระบบการ
จัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิก จายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบบัญชีแยก
ประเภท จําแนกตามระยะเวลาเปน 4 ประเภท คือ
2.1 รายงานประจําวัน (Daily Report) ใชสําหรับเรียกขอมูลที่นําเขาระบบในแตละวัน
ซึ่งจะเรียกดูไดในวันรุงขึ้นหลังจาก Upload ขอมูล โดยใหระบุวันที่เรียกรายงานเปนวันที่นําขอมูลเขา
ระบบ เชน
G02C รายงานแสดงเอกสาร หรือสมุดรายวันเอกสารทั่วไป
A07C รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน
2.2 รายงานประจําสัปดาห (Weekly Report) ใชสําหรับเรียกขอมูลรายละเอียดของงาน
ในระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบ
บัญชีแยกประเภท โดยใหระบุวันที่เรียกรายงานเปน วันอาทิตย หลังจากที่นําเขาขอมูล เชน
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G03C งบทดลองประจําสัปดาห
G17C บัญชีแยกประเภททั่วไป
G06C รายงานเงินฝากคลัง
2.3 รางานประจําเดือน (Monthly Report) ใชสําหรับเรียกขอมูลสรุปรายละเอียดของงาน
ในระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบบัญชีแยกประเภท โดยใหระบุวันที่เรียกรายงาน
เปน สิ้นเดือน หลังจากที่นําเขาขอมูล เชน
G12C งบทดลองประจําเดือน
A06C รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายเดือน
2.4 รายงานประจําป (Yearly Report) ใชสําหรับเรียกขอมูลสรุปรายละเอียดของงานใน
ระบบบัญชีแยกประเภท โดยใหระบุวันที่เรียกรายงานเปนสิ้นป เชน G11C งบทดลองประจําป

บทที่ 3
การควบคุมภายในและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจายในระบบ GFMIS
ในการตรวจสอบการเบิ ก จ ายในระบบ GFMIS กรณีไ ม ผา นกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ า ง
ผูตรวจสอบภายในควรจะทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเสี่ยง
ของงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายใน GFMIS
1. การเขาถึงขอมูลและการนําขอมูลเขาระบบ
การควบคุมภายใน
 มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูบันทึกขอมูล ผูอนุมัติตั้งเบิก และผูอนุมัติการจายเงิน
ซึ่งไมควรเปนบุคคลเดียวกัน
 มีการจํากัดสิทธิการใชของผูใชระบบตามหนาที่และความรับผิดชอบ โดยผูใชจะตอง
มีบัตรพรอมรหัสผูใช (User Id) และรหัสผาน (Password) เพื่อจะนําขอมูลเขาระบบ ซึ่งบนจอภาพจะ
ไมแสดงรหัสผาน ทั้งนี้ ตองมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานอยางสม่ําเสมอ แตกรณีใชระบบ Excel Loader
ในการปฏิบัติงาน ระบบจะทําการ Log ไมใหเขาปฏิบัติงานในระบบ หากมิไดทําการเปลี่ยนรหัสผาน
(Password) ทุก ๆ 3 เดือน สําหรับผูใชงานตามสิทธิทั้งรหัส L และรหัส E
 มีการกําหนดระดับงานทีไ่ ดรับอนุญาตในการเขาสูระบบ เชน อานขอมูลไดอยางเดียว
บันทึกขอมูลอยางเดียว หรือสามารถแกไขแฟมขอมูลใดในระบบงานใดไดบาง เปนตน ซึ่งจะกําหนด
ตามสิทธิที่ไดรับอนุญาต
 ผูมีสิทธิจะตองดําเนินการดวยตนเอง หากไมสามารถดําเนินการได ตองกําหนดตัว
บุคคลผูไดรับมอบหมาย พรอมทั้งจัดทําคําสั่งหรือการมอบหมายไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ มิใหมีการ
มอบหมายใหบุคคลเพียงคนเดียวทราบรหัสผานและดําเนินการไดเองทุกขั้นตอน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 ไมมีการแบงแยกหนาที่ของผูมีสิทธิในการเขาถึงระบบและแฟมขอมูลในทางปฏิบัติ
อยางชัดเจน เนื่องจากขาดความชํานาญและภาระงานมีมาก
 เจาหนาที่ละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับรหัสผาน
 เจาหนาที่นําขอมูลเขาระบบผิดพลาด ซึ่งเปนขอผิดพลาดจากการกระทําที่ไมไดตั้งใจ
โดยมีทั้งนําเขาอยางไมถูกตอง ไมครบถวน ซ้ําซอน และไมตรงตามเงื่อนเวลา เชน
- การนําเขาขอมูลโดยไมมีเอกสารขั้นตนประกอบ เชน รายการที่ไมไดรับอนุมัติ
รายการที่ไมไดเกิดขึ้นจริง เปนตน
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- มีการกําหนดเวลาของการนําเขาขอมูลในแตละวัน ซึ่งตองทํากอนเวลา 15.00 น.
หากทํ า หลัง เวลาดั งกล า ว จะทํ า ให ขอ มู ล นั้ น ไมถู ก นํ า มาประมวลผลสํ า หรั บวั น นั้ น แต จ ะนํ า ไป
ประมวลผลในวันถัดไป
2. การสรางขอมูลหลักผูขาย
การควบคุมภายใน
 มีการกําหนดใหตองตรวจสอบขอมูลหลักผูขายวามีอยูในระบบแลวหรือไม กอนที่
จะสรางขอมูลใหมในระบบ เพื่อลดความซ้ําซอนในการใสขอมูลหลักผูขาย
 มีการกําหนดแบบคําขอสราง / ปรับปรุงขอมูลหลักผูขาย รวมทั้งมีการตรวจสอบและ
อนุมัติโดยผูมีอํานาจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 ในการสราง / ปรับปรุงขอมูลหลักผูขาย ระบบจะมีการตรวจสอบการซ้ําซ อนของ
ผูขายโดยตรวจสอบขอมูลเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรหรือเลขประจําตัวบัตรประชาชน
 ระบบไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลธนาคารที่ใชสําหรับการสั่งจายเงินเขา
บัญชีผูข าย ในกรณีที่มีการแกไขขอมูลธนาคารเดิม จะตองแจงกรมบัญชีก ลางแกไขกอน ซึ่งจะผาน
ขั้นตอนการอนุมัติ การสราง / ปรับปรุงรายการ
 ระบบจะมีการควบคุมการเชื่อมโยงระหวางบัญชียอยผูขายกับบัญชีคุมแยกประเภท
ใหอัตโนมัติ
 มีการตรวจสอบและอนุมัติการสราง / ปรับปรุงขอมูลหลักผูขาย (ปลดบล็อก) โดย
กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ซึ่งมีอํานาจอนุมัติผานระบบ (CGD) เพื่อปองกันความซ้ําซอน ของขอมูล
หลักผูขาย ทั้งนี้ หากพบขอผิดพลาดจะแจงสวนราชการแกไขขอผิดพลาดที่พบ เชน ผูขายผิดกลุม ระบุ
รหัสธนาคารผิด ระบุเลขที่ธนาคารหรือสาขาผิด ระบุชื่อบัญชีเปนภาษาไทย ระบุขอมูลภาษี หัก ณ ที่จาย
หรือประเภทเงินฝากธนาคารไมถูกตอง เปนตน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 สว นราชการสรางขอมูลหลัก ผูข ายผิด เชน ระบุขอมูลภาษีไมถูก ตอง ทําใหไม
สามารถบันทึกรายการตั้งเบิกได เปนตน
 เมื่อเขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลภาษีหัก ณ ที่จายแลว ระบบจะบันทึกขอมูลใหม แตยัง
ไมทําการประมวลผลภาษี หัก ณ ที่จายทันที ทําใหขอมูลในเอกสารไมสอดคลองกับขอมูลที่เกิดขึ้น
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3. การเบิกจาย
3.1 การเบิกจายผานเครื่อง Terminal
การควบคุมภายใน
 ระบบมีการตรวจสอบการซ้ํากันของเลขที่ใบแจงหนี้จากเอกสารอางอิง (Field
Reference) เพื่อไมใหมีการเบิกจายซ้ําซอน
 มีการสรางรายการฎีกาคางจายและคางรับ CGD ใหอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยง
ในเรื่องการบันทึกรายการไมครบถวน
 ระบบจะเรียงลําดับ (running) เลขที่เอกสารตั้งเบิกตามประเภทเอกสารและชวง
เลขที่ของเอกสาร ซึ่งจะจัดเก็บแยกตามแตละสวนราชการ และเรียงตามวันที่ที่บันทึกรายการ
 ระบบจะควบคุมรายการเบิกจายไมใหเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ / คงเหลือ
และมีการเปรียบเทียบขอมูลระหวางงบประมาณที่ไดรับอนุมัติกับที่เบิกจายจริงแบบ online real - time
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 ตั้งเบิก ไมถูก ตอง เชน ตั้งเบิกจายตรงผูข ายผิดราย การระบุแหลงของเงิน รหัส
งบประมาณและกิจกรรมหลักผิด บันทึกวิธีการชําระเงินที่ไมสอดคลองกับประเภทคาใชจาย หรือการหัก
ภาษีผูขายนอยหรือมากเกินไป เปนตน ซึ่งสวนราชการอาจตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
 เอกสารที่ตั้งเบิกมีวันที่ผานรายการเกินกวา 1 เดือน
 กรณีสวนราชการตองการตั้งเบิกโดยจะใหโอนเงินเขาบัญชีของผูรับเงินแทนสวนราชการ
(แบบประเภทโอนสิทธิ)์ แตกลับไปตั้งเบิกจายตรงใหผูขาย เนื่องจากสวนราชการไมไดนํา field Venders
ของผูรับเงินแทนมาผูกไวกับ field Venders ของผูขายที่เปนสัญญาคู ทําใหเงินไปเขาบัญชีผูขายที่เปน
คูสัญญาแทนที่จะตองโอนเขาบัญชีของผูรับเงินแทนผูขายที่เปนคูสัญญา
3.2 การเบิกจายผานระบบ Excel Loader
การควบคุมภายใน
 มีการกําหนดแบบฟอรมแตละประเภทของการเบิกจาย เพื่อรองรับการบันทึกขอมูล
เขาระบบ ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐานของการนําเขาขอมูล
 มีการกําหนดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อปองกันการเขาขอมูลผิด
 ระบบมีการตรวจสอบการซ้ํากันของเลขที่ใบแจงหนี้จากเอกสารอางอิง (Field Reverence)
เพื่อไมใหมีการเบิกจายซ้ําซอน
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 มีการแสดงสถานะของขอมูลที่นําเขา และ Log แสดงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยออกเปน
รายงานสรุปการนําเขาขอมูลของ Excel Loader เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่นําเขาระบบครบถวน
 ระบบจะมีการ Encrypt File ซึ่งเปนการแสดงความครบถวน ไมมีการสูญหาย การเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลง การปลอม หรือแทรกปนขอมูลที่ไมถูกตองบางสวนเขาไปในการนําขอมูลเขาระบบ
โดยจะออกเปนรายงานถึงการบันทึกรายการในการนําเขาขอมูลแลวประมวลผลขอมูล
 มีการแสดงความสัมพันธร ะหวางรายการที่บันทึกในระบบกับขอมูลการนําเขาและ
รหัสผูใชที่เปนผูนําเขาขอมูลของ Excel Loader โดยสามารถออกเปนรายงานเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน
 ระบบจะควบคุมรายการเบิกจายไมใหเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ / คงเหลือ และมี
การเปรียบเทียบขอมูลระหวางงบประมาณที่ไดรับอนุมัติกับที่เบิกจายจริงแบบ online real - time
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 การยกเลิกหรือปรับปรุงรายการ หากทําไมครบขั้น ตอนหรือทําไมถูกวิธีจะทําให
ขอมูลคลาดเคลื่อน
 หากบันทึกขอมูลไมถูกตอง จะสงผลใหขอมูลในระบบงบประมาณและขอมูลใน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปไมถูกตองเชนเดียวกัน
 กรณีสวนราชการสวนกลางยังไมไดจัดสรรงบประมาณไปสวนภูมิภาค ทําใหสวนภูมิภาค
ไมสามารถสรางใบสั่งซื้อหรือตั้งเบิกได
 มีก ารโอนงบประมาณจากสว นราชการสว นกลางไปสว นภูมิภ าคผิด พลาด เช น
บันทึกรหัสพื้นที่ผิด ระบุจํานวนเงินผิด เปนตน ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางงบประมาณ
ที่ไดรับโอนจากสวนกลางกับที่เบิกจายจริงได
4. การอนุมัติตั้งเบิก / จาย โดยผูมีอํานาจของสวนราชการ
การควบคุมภายใน
 ระบบกําหนดใหมีการตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิกจาย โดยผูมีอํานาจของสว น
ราชการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ
 ผูม ีอํานาจของสวนราชการอาจละเลยการตรวจสอบรายการขอเบิกจายตามที่ระบบกําหนดไว
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5. ความเสี่ยงดานอื่น ๆ เชน
 ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผล อาจเกิดเหตุขัดของและไมอาจนําระบบ
กลับมาใชใหมไดภายในเวลาอันสมควร
 การละเว น การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ที่ ตั้ ง ใจและไม ตั้ ง ใจ
เนื่องจากอาจมีความไมเขาใจ ความประมาท หรือผูที่กระทําผิดเปนผูที่ทุกคนไววางใจ เกรงใจ เปนตน
 ผูบริหารไมทราบการทํางานของระบบ และไมมีการติดตามผลและแกไขอยางจริงจัง
 ผูทุจริตอาจรวมมือกับบุคคลภายนอกหรือภายใน เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู
 กรณีใชระบบ Excel Loader ในการปฏิบัติงาน ไมสามารถจับคูเคลียรรายการบัญชีได
หากไมมีการบันทึกลางบัญชีหลังจากที่ไดมีการจายเงินยังผูมิสิทธิ์แลว ทําใหการประมวลผลของรายการนั้น
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

บทที่ 4
แนวทางการตรวจสอบ
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายเงินเปนไปตามวิธีการ / ขั้นตอนที่กําหนดไวและมีก ารควบคุม
ภายในที่เพียงพอ หรือไม
2. เพื่อใหทราบวามีการบันทึกขอมูล / การตั้งเบิกถูกตอง / ครบถวน ตรงตามประเภท / ชนิดของ
เอกสารตั้งเบิกแตละชนิด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ หรือไม และ
มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในหรือไม
ประเด็นในการตรวจสอบ
1. สิทธิของการปฏิบัติงานในการเขาถึงขอมูลในระบบ
2. ความถูกตองครบถวนของขอมูลในการนําเขาระบบ
3. ความสัมพันธของขอมูลที่นําเขาระบบกับรายงานที่ผานการประมวลผลในระบบ GFMIS
4. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ
แนวทางการตรวจสอบ
1. สอบทานสิทธิการเขาใชงานในระบบ GFMIS
1.1 กรณีใชงานผานทาง GFMIS Terminal
1.1.1 สอบทานคําสั่งแตงตั้งบุคคลผูมีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิ การใช (GFMIS Smart
card) กับทะเบียนคุมการใชงานบัตรกําหนดสิทธิวาเปนบุคคลเดียวกัน
1.1.2 สังเกตการณปฏิบัติงานวามีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูบันทึกขอมูล ผูมีอํานาจ
อนุมัติการขอเบิกและผูมีอํานาจอนุมัติขอจาย หรือไม
1.1.3 สอบทานการเก็บรักษาบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) รหัส
ผูใชงาน (User Log-In) และรหัสผาน (Password) รวมทั้ง บัตรสิทธิการอนุมัติประเภทตาง ๆ วาเก็บไว
รวมกัน หรือแยกเก็บ เชน เครื่อง GFMIS Terminal ใชบัตรสิทธิ P1 สําหรับอนุมัติเบิก / บัตรสิทธิ P2
สําหรับอนุมัติจาย และรหัสผาน (Password)
1.1.4 สอบทานวามีนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่ ความรับผิด ชอบ มาตรการ
ควบคุม ตรวจสอบวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาวามีก ารปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก เกณฑ และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) หรือไม
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1.2 กรณีใชงานผาน GFMIS Token Key
1.2.1 สอบทานคําสั่งแตงตั้งบุคคลผูมีสิทธิใช GFMIS Token Key กับทะเบียนคุมการใชงาน
อุปกรณ GFMIS Token Key วาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม
1.2.2 สอบทานวามีการปฏิบัติงานการใช GFMIS Token Key ในการนําสงขอมูลผาน
เครือขาย Internet ตามที่กําหนดไวในนโยบายหรือมาตรการการควบคุม และการเก็บรักษาหรือไม
1.3 สอบทานนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ มาตรการการควบคุม การ
ตรวจสอบและวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา วามีการเปลี่ยนรหัสผานทุก ๆ 3 เดือน หรือไม
1.4 สอบทานวามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password) และคําสั่งเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
กรณีที่มีการโยกยายบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในระบบหรือไม
2. สอบทานการนําขอมูลเขาสูระบบ เพื่อใหแนใจวารายการ (เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก
ใบแจงหนี้ สัญญาการยืมเงิน ใบขอเบิกเงินประเภทตาง ๆ) ที่นําเขาระบบไดรับการอนุมัติและถูกนําไป
บันทึกลงในระบบอยางถูกตองครบถวน ไมมีการแกไขในสวนที่สําคัญกลาวคือ รายการตาง ๆ จะตอง
ไดรับการอนุมัติอยางเหมาะสม กอนถูกบันทึกเขาสูระบบจริง รวมทั้งในการตัดจายเงินจากงบประมาณ
วามีสว นสัมพัน ธกับการประมวลขอมูลในการออกรายงานจริงหรือไม ซึ่งผูต รวจสอบภายในควร
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
2.1 กรณีที่หนวยงานมีเครื่อง Terminal หลังการบันทึกขอมูลแลว ผูปฏิบัติงานจะออกรายงาน
การปฏิบั ติงาน ซึ่ งเอกสารที่ไดจ ะเปน ประเภท K…ตาง ๆ ตามแต ละประเภทของรายจายที่ข อเบิ ก
แหลงที่ตองการใชเงิน เพื่อเสนอผูมีอํานาจตรวจทานความถูกตอง และลงลายมือชื่ออนุมัติในการขอเบิก
เงินคงคลังดังปรากฏในรูปภาพที่ 2.1
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( ดูรูปภาพ 2.1 รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ไดจาก Excel File)
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2.2 กรณีที่หนวยงานไมมีเครื่อง Terminal ผูปฏิบัติงานจะตองบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมที่
ไดจากเครื่อง GFMIS Terminal ซึ่งแบบฟอรมที่ใชบันทึกขอมูลจะมีหลายแบบดวยกัน ดังเชน แบบฟอรม
และคําอธิบายแบบฟอรม ขบ.02 ขบ.03 และ ขจ.01 ดังตอไปนี้
แบบฟอรม ขบ.02 (ใบขอเบิกเงินงบประมาณ ที่ไมอางใบสัง่ ซื้อ)

1

2

3

4

5

6

7
8
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แบบฟอรม ขบ.03 (ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซื้อ)

1
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5
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7

8
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ลําดับ
ชอง
ที่
1 ประเภทการ
ขอเบิก

2

3
4

5
6
7
8

วันที่เอกสาร

วิธีการตรวจสอบ
สอบทานการบันทึกประเภทรายการขอเบิก เชน เลือกรายการขอเบิกเงิน
อุดหนุน (ขบ. 02 ) , เงินประกันอื่น ๆ เพื่อชดใช (ขบ.03 ) แลวแตกรณี ฯลฯ

หมายถึงวันเดือนปตามเอกสารที่ใชประกอบการขอเบิก เชนวันที่ในใบแจง
หนี้ / ใบสําคัญ เปนตน ซึ่งอาจเปนวันเดียวกับวันที่ขอเบิกก็ได ถาหากไมทราบ
วันที่ในเอกสารที่ใชประกอบการขอเบิก (โดยระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป
dd/mm/yyyy เชน 01/03/2005 ) ระบุปเปน คริสตศักราช
วันที่ผาน
หมายถึง วัน เดือนปที่ข อเบิก หรือวันที่บัน ทึก รายการ ซึ่งจะมีผลกับการ
รายการ
บันทึกบัญชีในงบการเงิน ฉะนั้นควรใหความสนใจเปนกรณีพิเศษ)
จํานวนเงิน
สอบทานการระบุจํานวนเงิน ที่ ขอเบิก ซึ่งจะมีการแยกตามแตละรายการ
ขอเบิก
คาใชจา ยที่ข อเบิก วาตรงกับเอกสารประกอบการบัน ทึ ก ตามแตละกรณี
หรือไม
เงินงบประมาณ สอบทานความถูกตองของยอดเงินรวมที่ขอเบิก (โดยที่ระบบจะทําการรวม
ขอเบิก
เงินที่ขอเบิกตามรายการที่บันทึกใหอัตโนมัต)ิ
จํานวนเงิน
สอบทานจํานวนเงินสุทธิที่ขอรับ (ระบบจะคํานวณจากจํานวนเงินขอเบิก)
ขอรับ
ผูตรวจสอบ
สอบทานวามีก ารลงลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหนง และวัน เดือนปที่ต รวจสอบ
รายการขอเบิกหรือไม(นอกระบบ GFMIS)
ผูอนุมัติ
สอบทานวามีการลงลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ที่อนุมัติรายการ
ขอเบิกหรือไม(นอกระบบ GFMIS)
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แบบฟอรม ขจ.01 (รายการบันทึกการจายชําระเงิน เพื่อลางใบสําคัญคางจายที่สวนราชการ
ไดทําการตั้งเบิกไว)

ลําดับที่
ชอง
1
วันที่เอกสาร

2

วันที่ผานรายการ

3

รหัสเจาหนี้

4

จํานวนเงิน

5
6

รวมจํานวนเงิน
ผูตรวจสอบ

7

ผูอนุมัติ

วิธีการตรวจสอบ
สอบทานวันที่เอกสาร ซึ่งหมายถึงวันเดือนปตามเอกสารที่ใชประกอบการขอเบิก เชนวันที่
ในใบแจงหนี้ /ใบสําคัญ เปนตน สวนราชการสามารถใชวันเดียวกันกับวันที่ขอเบิก ถาหาก
ไมทราบวันที่บันทึก ซึ่งวันที่จะขอเบิก (จะมีการระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ป dd/mm/yyyy
เชน 01/03/2005 ) จะมี การระบุปเปน คริสตศักราช
หมายถึง วันเดือนปที่ขอเบิก หรือวันที่บันทึกรายการ ซึ่งจะมีผลกับการบันทึกยอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภททั่ว ไปที่จะแสดงในงบการเงิน ฉะนั้นควรใหค วามสนใจเปนกรณี
พิเศษ
หมายถึง รหัสหนวยราชการผูเบิกในระบบ GFMIS (10 หลัก) โดยตองอางอิงใหตรงกับ
รหัส ผูขายในเอกสารตั้งเบิก จะขึ้นตนดวย A ตามดวยหนวยเบิกจาย ( ตามรหัสผูขายใน
UA ) เชน A150800018 คือสวนราชการผูเบิกของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
สอบทานจํานวนเงินสุ ทธิของยอดจ ายชําระเงิน /หรือยอดหักล าง (หั กภาษี ณ ที่จา ยแลว )
( ยอดเงินตองตรงกับยอดขอรับในแบบฟอรม ขบ.02 )
สอบทานยอดเงินรวมที่จาย (ซึ่งระบบจะทําการรวมเงินตามรายการที่บันทึกใหอัตโนมัติ)
สอบทานวามีการลงลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ที่ตรวจสอบรายการขอเบิก
หรือไม
สอบทานวามีการลงลายมือชื่อ ชื่อ ตําแหนง และวันเดือนปที่อนุมัติรายการขอเบิกหรือไม
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3. ตรวจสอบ “ความถูกตองครบถวน” ตรงกันระหวาง ขอมูลในแบบตาง ๆ ที่นําเขาระบบ (ขบ.ตาง ๆ)
และขอมูลที่ในระบบสรางขึ้นมาอัตโนมัติในรูปรายงานประเภท K.ตาง ๆ รวมทั้งขอมูลตามสําเนาเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่แนบมากับรายงานตาง ๆ ของการเบิกจายที่ไดจากการประมวลผลในระบบ GFMIS ซึ่ง
ประกอบดวย
3.1 ขอมูลหลักผูขาย
3.1.1 สอบทานเอกสารหลักฐานที่ใชในการสรางขอมูลหลักผูขายวาถูกตอง ครบถวน
ตรงตามประเภทของผูขาย ซึ่งผูขายไดรับรองสําเนาความถูกตองแลว
3.1.2 สอบทานความครบถวน และถูกตองของขอมูลในแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย
กับเอกสารและหลักฐานที่แนบวาถูกตองหรือไม
3.1.3 สอบทานความถูกตองของรายการเปลี่ยนแปลงและหรือขอมูลผูขายที่สรางขึ้นใหม
ลายมือชื่อผูมีอํานาจอนุมัติใ นเอกสาร รวมทั้งเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อผูข าย วาถูก ตองตามเอกสาร
หลักฐานการแจงของผูขายหรือไม โดยเปรียบเทียบกับรายงานขอมูลผูขายในระบบ โดยใชคําสั่งงานใน
GFMIS Terminal : Transaction Code : XK 03 หรือ FK03 กับรายละเอียดที่หนวยงานกรอกในแบบขอ
อนุมัติขอมูลหลักผูขายวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม
3.1.4 สอบทานรายละเอียด และความมีอยูจริงของกลุมผูขายในระบบ GFMIS โดยทํา
หนังสือยืนยันขอมูลไปยังกลุมผูขายในลักษณะของการสุมตัวอยาง แลวใหตอบรับกลับมา
3.1.5 กระทบยอดบัญชี ยอยจากการใชรายงานโดยเลือกชว งรหัสผูขายที่อยูใ นกลุม
เดียวกันในรายงานแสดงรายการบรรทัดผูขาย (FBL 1N) และยอดคงเหลือของบัญชีคุมแยกประเภททั่วไป
(FS 10N)
3.2 การตั้งเบิก
3.2.1 การตั้งเบิกทาง GFMIS Terminal
- สอบทานรายงานติด ตามสถานะขอเบิก วาในแตละขั้น ตอนของการอนุมัติมี
รายการตั้งเบิกใดคงคางนาน และรายการใดที่ผูอนุมัติไมอนุมัติไดมีการกลับรายการครบถวนถูกตองแลว
รวมทั้ งสอบทานความครบถว นของรายการที่ร ะบบบั น ทึ ก ใหอั ต โนมั ติ กรณี ตั้ง เบิ ก แบบ Indirect
Payment ในรายงานติดตามสถานะขอเบิก
- ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน เชน ใบแจงหนี้หรือหลักฐาน
ประกอบการตั้งเบิก เลขที่เอกสารที่บันทึกตั้งเบิกในระบบกับสมุดรายวันทั่วไป โดยสอบทานวารายการ
ที่บันทึกหรือนําเขาระบบนั้นครบถวนถูกตองหรือไม โดยสามารถดูไดทั้งจากการเรียงเลขที่ (running
number) และเลขที่บัญชีแยกประเภททั่วไป หรือดูตามประเภทเอกสารที่ถูกบันทึก
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- ตรวจสอบการตัดงบประมาณโดยระบบวาระบบมีการตัดงบประมาณทุกครั้งที่
มีการเบิกจายจริง
3.2.2 Excel Loader
- สอบทานรายงานแสดงเอกสารการบันทึ กรายการนําเขาขอมูลทาง Excel
Loader จาก SAP กับรายงานสรุปการนําเขาขอมูลของ Excel Loader และรายงานสรุปเอกสารจริงที่
สวนราชการเบิก หรือบันทึกรายการวาขอมูลที่นําเขาระบบครบถวนหรือไม
- สอบทานงบทดลองตามหนวยเบิกจาย และสุมตัวอยางขอมูลนําเขาจาก Excel
Loader กับเอกสารตนทาง หรือสุมจากเอกสารตนทางไปยังรายงานขอมูลเขา และงบทดลองตามหนวย
เบิกจายในรายงาน ตามตัวอยางประกอบ

- สอบทานรายงานตั้งเบิก เพื่อดูวามีการอางอิงขอมูลสําคัญไวอยางครบถว น
หรือไม เชน นําขอมูลการรับของมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อใหแนใจวารายการที่เกิดขึ้นมีเอกสาร
สนับสนุนจริง
3.3 การขอเบิกจากใบเบิก / ชดใชใบสําคัญ
3.3.1 สอบทานรายการจายเงินยืมแกสวนราชการจากรายงานคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท
ลูกหนี้เงินยืมแกสวนราชการกับเอกสารใบอนุมัติเงินใหยืม
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3.3.2 สอบทานรายการจายเงินโดยดูจากการรายงานติดตามสถานะขอเบิก (Y_DEV_80000034)
รวมทั้งตรวจสอบไปยังเอกสารหลักฐานเพื่อใหแนใจวาการอนุมัติกระทําโดยผูมีอํานาจเทานั้น รวมทั้งมี
เอกสารสนับสนุนการจายเงินจริง
3.3.3 ตรวจสอบรายงานติดตามสถานะขอเบิกเพื่อสอบทานความครบถวนของรายการที่บันทึก
อัตโนมัติจากระบบ กรณีขอเบิกแบบ Indirect Payment
3.4 การอนุมัติการขอเบิก / อนุมัติจาย
3.4.1 สอบทานรายการตั้งเบิก / จาย วาเปนรายการที่ไดรับอนุมัติจริงจากรายงานติดตาม
สถานะขอเบิก (Y_DEV_80000034)
3.4.2 สอบทาน “รายงานติด ตามสถานะขอเบิก ” วาในแตละขั้น ตอนของการอนุมัติ
มีรายการตั้งเบิกใดที่คงคางนาน มีสาเหตุจากอะไร และรายการใดที่ไมไดรับการอนุมัติไดมีการกลับ
รายการครบถวนถูกตองหรือยัง โดยดูจากการบันทึกรายการบัญชีของเลขที่เอกสารใน FB03 และรายงาน
ติด ตามสถานะ การอนุมัติจาย (Y_DEV_80000035) รายงานการสรุปเอกสารที่อนุมัติข อเบิกตามวัน
(ZAP_RPT407_0A) และรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจายตามวัน (ZAP_RPT407_AB)
3.4.3 สอบทานรายการจายที่ไดรับอนุมัติจริง และจายใหกับผูขายถูกตองครบถวน ใน
รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจาย (Y_DEV_80000035)
3.4.4 สุมตรวจเอกสารการจายเงินเปรียบเทียบกับรายการในรายงานสมุดเงินสดจายรายเดือน
จากรายงานติดตามสถานะการอนุมัติจาย (Y_DEV_800000035) และรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจาย
ตามวัน (ZAP_RPT407_B)
3.4.5 สอบทานความถูกตองและความครบถวนของการโอนเงิน ใหกับผูขาย โดยดูจาก
รายงานแสดงรายละเอียดของการจายเงิน (Payment ZAP_RPT501C) (รายงานตอน gen text file) รายงาน
แสดงรายละเอียดของ Proposal (ZAP_RPT501B) รายงานการจายเงิน S_P99_41000099 รายงานสรุป
รายละเอี ย ดการโอนเงิ น (ZAP_RPT01) รายงานตรวจสอบข อ มู ล ประมวลผลจ า ยกั บ คํ า สั่ ง โอน
(ZAP_RPTX01)
3.4.6 สอบทานความถูกตองครบถวนรายการที่ไดรับอนุมัติจริง โดยดูจากรายการมีการ
จายเงินจริงกับรายการที่ไมมีการจาย ซึ่งจะตองเทากับรายการที่ไดรับการอนุมัติจริง จากรายงานขอมูลรับ
จาก ธปท. (ZAP_RPT093) กับรายการตั้งเบิกของสวนราชการในแบบฟอรมใบขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไมอางใบสั่งซื้อ (ขบ.02) ,ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไมอางใบสั่งซื้อ (03) หรือเอกสารประเภท
รายจาย (K ตาง ๆ) ตามแตละกรณีวามีการลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวัน เดือน ป ที่อนุมัติหรือไม
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4. สอบทานบัญชีหลังการจายเงิน วาไดมีการลางบัญชีในการตั้งขอเบิกหรือไม เมื่อสวนราชการ
ไดมีการรับเงิน จากกรมบัญชีกลาง และนําเงิน ไปจายตอใหผูมีสิทธิ โดยดูจากรายงานประจําสัปดาห
G53C หรือ ZAP_RPT 503 กับการบันทึกรายการในแบบฟอรม ขจ.01
5. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและหลักฐานตาง ๆ
5.1 สอบทานว ามีก ารจัด ทําทะเบียนคุม งบประมาณรายจาย ทะเบียนคุ มเงิน ประจํางวด
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน หรือไม
5.2 สอบทานรายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS กับทะเบียนคุม
งบประมาณวามียอดตรงกันหรือไม
5.3 สอบทานทะเบียนคุมงบประมาณรายจายกับใบจัดสรรงบประมาณวาถูก ตองครบถว น
และเปนปจจุบันหรือไม
5.4 สอบทานรายงานติดตามสถานะเบิก จายจริงกับงบประมาณและเอกสารจายจริง กับ
งบประมาณและเอกสารจายจริง
6. ตรวจสอบความสัมพันธของรายละเอียดในเอกสาร แบบฟอรมการนําเขาระบบกับรายงานที่
ผานการประมวลผล ดังนี้
6.1 สอบทานสมุดรายวันเอกสาร (ZGL_RPT001) และสมุดรายวันทั่วไป สําหรับเอกสารพัก
(ZGL_RPT011) กับเอกสารการนําขอมูลเขาระบบ
6.2 สอบทานการผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
6.3 สอบทานการผานรายการไปงบทดลอง
6.4 สอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT012 , ZGL_RPT013) ใบขอเบิกเงิน
นอกงบประมาณ ใบนําสงเงิน การโอนขายบิล
6.5 สอบทานรายงานสถานะเงินงบประมาณ กับใบสั่งซื้อจาง ใบขอเบิกเงินงบประมาณ
ใบนําสงเงิน (Y_DEV_80000035)

บทสรุป
ระบบ GFMIS ถือเปนระบบงานที่มีลักษณะนอกจากจะมีความสําคัญอยางสูงตอการบริหารงาน
ราชการแลว ยังเปนระบบงานที่มีความซับซอนอยางมาก รวมทั้งยังมีการแกไขปรับปรุงพัฒนา อยาง
ตอเนื่องอยูเสมออีกดวย ซึ่งการเบิกจายตรงผูขายผานใบสั่งซื้อ/จาง ( Purchasing Order ; PO )ในระบบ
จัดซื้อ/จางและระบบเบิกจายโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อ/จางของระบบ GFMIS นั้น ก็เปนงานหรือ
ระบบสวนหนึ่งในระบบ GFMIS ที่มีลักษณะดังกลาว เชนเดียวกัน ดังนั้น หากผูตรวจสอบภายในจะ
สามารถตรวจสอบระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบ วิเคราะหความเสี่ยงและการควบคุมภายในของระบบใหถอง
แทเสียกอน และหากระบบงานมีการแกไขปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องอยูเสมอดวยแลว ถือเปน
เหตุการณสําคัญที่ผูตรวจสอบภายในควรไดรับทราบเชนเดียวกัน หากพบวาหลังการตรวจสอบครั้งกอน
หรือปกอน ไดมีการแกไขปรับปรุงพัฒนาระบบเพิ่มเติม ผูตรวจสอบภายในควรขอเอกสารหลักฐาน
หรือคูมือประกอบการพัฒนาแกไขปรับปรุงระบบที่ผูพัฒนาหรือผูดูแลระบบมีหนาที่ที่จะตองจัดทําให
ถูกตองทันสมัยอยางสม่ําเสมอดวย เพราะเอกสารหลักฐานดังกลาว ถือเปนลักษณะหนึ่งของระบบการ
ควบคุมภายในและเปน เครื่องมือหนึ่งที่ชว ยใหร ะบบงานนั้น สามารถูก ตรวจสอบไดจ ากผูมีหนาที่
เกี่ยวของตางๆ เชน ผูใชระบบงาน ผูควบคุมหรือผูตรวจรับงาน ( กรณีเปนการจัดจางผูพัฒนาแกไข
ปรับปรุงระบบ ) รวมถึงผูตรวจสอบภายในที่มีหนาที่ตรวจสอบวาระบบงานไดถูกแกไขปรับปรุงพัฒนา
ตามที่ตองการหรือไม อยางไร หากผูตรวจสอบภายในพบวาผูพัฒนาหรือผูด ูแลระบบไมไดจัดทําเอกสาร
ดังกลาว ก็ถือเปนประเด็นสําคัญหนึ่งที่ผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญที่จะวางแผนการตรวจสอบ
ไวดวย เพราะระบบงานที่สําคัญ มีความซับซอน มีการแกไขปรับปรุงพัฒนาอยูบอยครั้งนั้น หากขาด
ซึ่งเอกสารหลักฐานคูมือประกอบการทํางานและการแกไขปรับปรุงพัฒนานั้น ก็อาจถือไดวา ระบบงาน
ดังกลาว ขาดการควบคุมภายในหรืออาจประเมินไดวา ระบบงานมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแลว จากนั้น ผู
ตรวจสอบภายในจึงทําการประเมิน ความเสี่ยง ประเมินผลการควบคุมภายใน และกําหนดแผนการ
ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางที่แนวปฏิบัตินี้กําหนดตอไป ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบความถูก ตองของขอมูล ความถูก ตองของการปฏิบัติต ามคูมือการใชงานระบบ ความ
ปลอดภัย และความรวดเร็วลาชาของขั้นตอนตางๆในระบบงาน ตลอดจนกระทั่งความสะดวกในการ
ใชงานระบบหรือ ความเปนมิตรกับผูใชงานระบบ

