
แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เรื่อง  การตรวจสอบเงินฝากคลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

2. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน  นางสาวสุดธิดา  แสงเจริญ  
      กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

3. ที่มา  
 ในแผนการตรวจสอบประจำปีมีการตรวจหน่วยงานในส่วนภูมิภาค พบว่า การปฏิบัติงานเกี ่ยวกับ 
เงินฝากคลังของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) หลายแห่งมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้รายการ
ยอดคงเหลือที่มีอยู่จริง ไม่สอดคล้องกับยอดตามบัญชี ทั้งนี้ยอดคงค้างดังกล่าวจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงาน
รับทราบและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน  

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นไปตามสรุปขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัด (สพจ.) (เอกสารแนบ 1) ดังนี้ 
 4.1. สอบทานระบบการควบคุมภายในของเงินฝากคลังว่าเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดหรือไม่ เช่น การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เงินรับฝากอื่น เป็นต้น  เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื ่น  เช่น เงินสินบนรางวัล และ
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังนี้ 
  - ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา  ได้แก่ วันที่ เลขที่สัญญา รายการ จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด 
วันที่จ่าย 
  - ทะเบียนคุมเงินสินบนรางวัล ได้แก่ วันที่ รายการ จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด วันที่จ่าย 
  - ใบเสร็จรับเงิน มีการแบ่งแยกแต่ละประเภทของเงินที ่รับ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน สป. และ
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ คน. 
 4.2 ตรวจสอบรายงานจากระบบ GFMIS การตรวจสอบงบทดลอง 
  2.1 การตรวจสอบดุลบัญชีในงบทดลอง เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ รายงานงบทดลอง 
  2.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของยอดยกไปรายการแต่ละรหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ รายการยอดยกไปเงินฝากคลัง = เงินประกันอื่น + เงินรับฝากอ่ืน 

ซึ่งเงินฝากคลัง แสดงยอดด้าน “เดบิต” และ เงินรับฝากอ่ืน/เงินประกันอ่ืน แสดงยอดด้าน “เครดิต” (ดังภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 แสดงรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย 
 
 4.3 ตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากคลัง แต่ละประเภทว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าใด 
ยอดคงเหลือตามบัญชีถูกต้องตรงตามที่มีอยู ่จริงหรือไม่ โดยรายละเอียดเงินฝากคลัง ณ วันที ่ตัดยอด 
ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา และเงินสินบนรางวัล (ถ้ามี) 
 4.4 ตรวจสอบว่าการบันทึกรับ-จ่ายเงินฝากคลังแต่ละประเภท ในระบบ GFMIS เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ รายงานบัญชีแยกประเภทของบัญชีเงิน
ฝากคลัง บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีเงินรับฝากอื่น  โดยการบันทึกรับและเบิกจ่ายเงินฝากคลัง ในระบบ 
GFMIS ดำเนินการดังนี้ 
  - เง ินประกันสัญญา เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0410.3/ว.311 ลงวันที่  
21 มิถุนายน  2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ 
  - เงินสินบนรางวัล เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 0203/496 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้รับแทนกรมในระบบ 
GFMIS (เพ่ิมเติม) 
 4.5 สอบทานบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง เงินประกันอื่น และเงินรับฝากอื่น จากรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จากระบบ ณ วันตัดยอด ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม ่
  เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานแสดง
การเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ดังภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงการสอบทานบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง เงินประกันอ่ืน และเงินรับฝากอ่ืน 
จากรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  
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 4.6 สรุปข้อมูลยอดคงค้างของเงินฝากคลัง และบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน 
 4.7 ตรวจสอบและวิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดเงินสินบนรางวัล และเงิน
ประกันสัญญาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับยอดคงค้างบัญชีเงินรับฝากอ่ืน และบัญชีเงินประกันอ่ืน  
 4.8 เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
  (1) ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา   
  (2) ทะเบียนคุมเงินสินบนรางวัล 
  (3) ใบเสร็จรับเงิน 
  (4) รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งมีบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี 
  (5) รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินฝากคลัง) 
 4.9 ข้อสังเกตที่ตรวจพบของ สพจ. 
  (1) เงินสินบนรางวัลคงค้างเกิน 1 ปี 
  (2) ใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณและไม่พบใบเสร็จรับเงิน 

  (3) นำเงินฝากคลังผิดประเภท 

  (4) ไม่มีการบันทึกจ่ายในระบบ 

  (5) หลักประกันสัญญาใช้ต่อเนื่องข้ามปีงบประมาณ 

  (6) เงินประกันสัญญาพ้นภาระผูกพันยังคงค้างในระบบ 

  (7) เบิกจ่ายเงินฝากคลังผิดประเภท 

5. สรุปองค์ความรู้/บทเรียนที่ได้  
 มีขั้นตอนของการตรวจสอบเงินฝากคลังของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากการบันทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของเงินฝากคลังแต่ละประเภท รวมถึงยอดคงเหลือ
เงินฝากคลังแต่ละประเภทในรายงานงบทดลองที่มีความสัมพันธ์กัน และความถูกต้องตรงกับรายการที่มีอยู่จริง  

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 6.1 ศึกษาหาความรู้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ อาทิเช่น การศึกษาจากผู้รู้จาก 
การเข้ารับการฝึกอบรม แสวงหาความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง  
 6.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเรื่อง เงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของเงินฝากคลังแต่ละประเภท   
 6.3 ทักษะการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชัดเจน ตรงประเด็น 
เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 
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7. ปัญหา/อุปสรรค 
 ยอดคงเหลือเงินฝากคลังทีม่ีอยู่จริง ไมถู่กต้อง ครบถ้วนตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกำหนด 

8. แนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 8.1 ต้องการให้หน่วยงานรับตรวจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความละเอียด 
รอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ทันเวลา ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 8.2 จัดทำคู่มือการตรวจสอบเงินฝากคลัง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

9. รูปภาพประกอบ  (เอกสารแนบ 2) 

10. ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน  นางสาวสุดธิดา  แสงเจริญ 

11. วัน/เดือน/ปี ท่ีถอดองค์ความรู้/บทเรียน  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
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เอกสารแนบ 1  
 

สรุปขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  

4. ตรวจสอบการบันทึกรับ-จ่ายเงินฝากคลังแตล่ะประเภท ในระบบ GFMIS 

3. ตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือที่มี
อยู่จริงกับยอดคงเหลือตามบัญช ี

6. สรุปข้อมูลยอดคงค้างของเงินฝากคลัง 
และบัญชีท่ีมีความสมัพันธ์กัน 

7. ตรวจสอบและวิเคราะหค์วามครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลรายละเอียด 
เงินสินบนรางวัล และเงินประกันสญัญาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

กับยอดคงค้างบัญชีเงินรับฝากอื่น และบัญชีเงินประกันอ่ืน 

5. สอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 

(1) ตรวจสอบดลุบัญช ี (2) ตรวจสอบความสัมพันธ์ยอดยกไป 

1. สอบทานการจัดทำทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ตรวจสอบรายงานงบทดลอง 
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เอกสารแนบ 2  
 

ภาพการประชุมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้  
เรื่อง การตรวจสอบเงินฝากคลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 
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