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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 การด าเนินการด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐให้เป็นแนวใหม่ที่เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม มอบหมายอ านาจหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน
แทนการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และมีวิธีการท างานที่รวดเร็วและคล่องตัว  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นระบบที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับกระจายอ านาจสู่ระดับล่าง
และท้องถิ่น รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาบริหารงานในปัจจุบันให้ก้าวสู่แนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 
ทั้งนี้เพ่ือให้ E-Government เป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการปฏิรูป
ระบบราชการไทย รวมถึงเป็นกลไกที่จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ในอนาคต 
 ระบบ GFMIS คือ โครงการเปลี่ยนแปลงการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งย่อมาจาก 
Government Fiscal Management Information System ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ด าเนินการโครงการ ปรับปรุงการบริหารงานการคลังภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการท างาน 
ด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
ไปเป็นการเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์
ของรัฐสู่การปฏิบัติได้จริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการบริหาร
ประเทศท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
สร้างและด าเนินการจัดท า ระบบหลักด้านการเงินการคลังภาครัฐ (Core Function) ที่รองรับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการคลัง และบัญชีเป็นหลัก ที่ครอบคลุมการเงินการคลังเป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยง
อย่างบูรณาการ ครบวงจร สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการเงินการคลัง พันธกิจ และการบริหารงบประมาณ 
รายรับรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ การกู้ยืมและการบริหารฐานะเงินคงคลัง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  
(Online Real-time) ระบบนี้เป็นการปฏิรูปการบริหารงานในแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government 
ในส่วนของ e-Fiscal & Finance ระบบ GFMIS นี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยให้ส่วนราชการ
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับโครงการและน ามาปฏิบัติ โดยเริ่มแรกให้ท าลักษณะคู่ขนาน คือท าตามระบบเดิม 
และระบบ GFMIS ควบคู่กันไปและมายกเลิกระบบคู่ขนาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และใช้ระบบนี้เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน (เอกสารประชุมชี้แจงโครงการ GFMIS, 2555 : ออนไลน์)  
 การตรวจสอบทางการเงิน คือ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ 
ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจข้อมูลที่บันทึกในบัญชี 
รายงานทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย
ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ (รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า)  
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 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา: The Institute of Internal 
Auditors: IIA) 
 งบทดลอง หมายถึง รูปแบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีจากสมุดรายวัน
ทั่วไป แล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทตามหลักการบัญชีคู่ งบทดลองไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ว่า
การบันทึกบัญชีที่ผ่านมา ถ้างบทดลองลงตัวถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องน าระบบ GFMIS 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้จ่ายเพ่ือการจัด
การศึกษา โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการบันทึกข้อมูลน าสู่ระบบ GFMIS Web Online ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ GFMIS นั้น เป็นการปฏิบัติงานด้วยมือและใด้ใช้เกณฑ์เงินสดในการปฏิบัติงาน 
ต่อมากรมบัญชีได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ แทนการควบคุม
ปัจจัยน าเข้าและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
จัดสรรทรัพยากร เพ่ือผลิตผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑเ์งินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
ระบบบัญชี ในระยะแรกมีการก าหนดมาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐตามเกณฑ์คงค้าง ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบาย
ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกรม กระทรวง รวมถึงรัฐบาล
สามารถเรียกดูข้อมูลทางการเงินการคลังแบบหลายมิติ รวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยระบบ GFMIS มีการเชื่อมโยง
ระบบงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยการน าข้อมูลเพียงครั้งเดียว ลดความซ้ าซ้อน
ในการบันทึกข้อมูล แต่เนื่องจากระบบ GFMIS ในช่วงแรกยังไม่สมบูรณ์ แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ในระยะแรกไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และยังไม่มีความเชี่ยวชาญการท างานในระบบ GFMIS ท าให้การบันทึกข้อมูลบัญชี
เข้าในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องและครบถ้วน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ยังมีความคลาดเคลื่อน ส่งผลถึงความถูกต้องของรายงานการเงิน กรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรม 
สามารถบริหารจัดการและควบคุมให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดของตนเอง ปฏิบัติงานบัญชีในระบบ GFMIS 
ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ข้อมูลบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ของส่วนราชการมีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ก ากับ ดูแลให้ความช่วยเหลือหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด
ให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนยิ่งขึ้น และเป็นตัวผลักดันให้ส่วนราชการเร่งตรวจสอบ แก้ไข
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ข้อมูลทางบัญชีของตนเอง รวมทั้ง หากส่วนราชการมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานบัญชี ก็สามารถแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ด าเนินการตรวจสอบงบทดลองในระบบ 
GFMIS มาตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ซึ่งจากการตรวจสอบก็ยังเจอข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชีหรือการมีบัญชีพักเงินน าส่ง  และบัญชี
พักสินทรัพย์คงค้างในระบบ การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งส่งผล
ให้งบทดลองของส่วนราชการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึง เป็นเหตุให้ผู้เขียนจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS Web Online 
และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 
  2. เพ่ือสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 
  2. ได้เป็นคู่มือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได้ 
 
ขอบเขตของคู่มือ 

  เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองในระบบ 
GFMIS Web Online ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้ านบัญชีของส่วนราชการ 
ปี พ.ศ. 2554 
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ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

  กำรตรวจสอบ หมำยถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรตั้งไว้ 
  GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  เกณฑ์คงค้ำง  หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีให้รับรู้รายการ และเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้
เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น 
  งบทดลอง หมายถึง งบที่ท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี แต่การบันทึกรายการค้า
ในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภทและการหายอดคงเหลือ
ด้วยดินสอ จากรายการทุกรายการ ผลรวมด้านเดบิตควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุกบัญชี หลังจาก
ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือของบัญชี
ของบัญชีแยกประเภททั่วไป นิยมหาด้วยดินสอ เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหากต้องการแก้ไขก็จะท าได้
โดยสะดวก 
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บทท่ี 2 
โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ โดยสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ด าเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2533 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บนเนื้อที่ 1,750 ไร่ อันอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยป่าชายเลนและนิเวศชายฝั่งทะเลบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ปากคลองกะลาเส และปากคลองไม้ตาย 
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2548  ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยการรวมหน่วยงานเดิม
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเข้าด้วยกัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จึงเปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาเขตตรัง ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  
 
 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิชัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 1. ส านักงานวิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดสรร ดูแลงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีหน้าที่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
เชี่ยวชาญด้านประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศชาติ 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
 4. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ 
 5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบายแผนการวิจัย พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ของพ้ืนที่ประเทศไทย เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาสาขาการประมง 
สาขาสัตวแพทยศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

งานการคลัง 

 

หน่วยออกแบบ 
และสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยพัสดุ 

หน่วยการเงิน 

หน่วยบัญชี 
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 1. หน่วยออกแบบและก่อสร้าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดท ารูปแบบรายการ การซ่อมแซม 
การก่อสร้างใหม่ การจัดท าราคากลาง การแบ่งงวดงาน การควบคุมงาน ให้บริการค าปรึกษาการซ่อมแซม  
การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  
 2. หน่วยพัสดุ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง  จัดหาพัสดุ การท าสัญญา การเบิกจ่ายพัสดุ 
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และตีราคาทรัพย์สินประจ าปี การเก็บรักษาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและประโยชน์
ต่อวิทยาเขต  
 3. หน่วยการเงิน มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางราชการ  
โครงการตามแผนงาน งานวิจัย เงินทดรองราชการ การรับและน าส่งเงินรายได้ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายและอื่น ๆ 
ส่งบัญชี 
 4. หน่วยบัญชี มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
เงินทดรองราชการ ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายทางบัญชี และการจัดท ารายงานการเงิน 
โดยการบันทึกสมุดรายวัน ด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป จัดท าบัญชีแยกประเภทตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
จัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบการบันทึกรายงานใน PO, ขบ และ ขจ. การน าส่งข้อมูลในระบบ GFMIS  
ปรับปรุงบัญชีตามระบบ GFMIS และรายงานการเงินตามระบบ GFMIS รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง
ของงบทดลองในระบบ GFMIS 
 
 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หน่วยบัญช ี

 

นางกัญญิกา  กิ่งเกาะยาว 
หัวหน้าหน่วยบัญชี 

นางสาวสุดาวดี  หีบแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสุกัญญา กลับศรีอ่อน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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 1. หัวหน้าหน่วยบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรายงานการเงินทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงบการเงินในระบบ GFMIS Web Online ปรับปรุงบัญชี จัดท าเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ออกรายงานการเงิน 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดทั้งหมดของการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ   
จัดท าทะเบียนคุมการรับ–ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประจ าวัน จัดท า
รายละเอียดการเบิกจ่ายของเงินนอกงบประมาณท้ังหมด และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ   

 ด้านการปฏิบัติงาน 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอเบิก พร้อมทั้งการจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ เช่น 
ทะเบียนคุมเงินสด ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ทะเบียนคุม
เจ้าหนี้ ทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย รายละเอียดเงินคงเหลือเพ่ือที่จะท าการตรวจสอบกับรายงานการเงิน  
 2. จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทั้งเงินใน/เงินนอกงบประมาณ และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเทียบกับบัญชีแยกประเภทรายตัว พร้อมทั้งการปรับปรุงบัญชี
กรณีท่ีมีข้อผิดพลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 4. จัดท ารายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 

 ด้านการวางแผน 
 วางแผนงานที่รับผิดชอบโดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานของหน่วย เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 ด้านการประสานงาน 
 มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก หน่วยงานภายใน ได้แก่ ส านักงาน
วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด 
ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ  และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 



9 

 ด้านการบริการ 
 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการเงินเพ่ือให้บริการหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานภายใน 
ได้แก ่ส านักงานวิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
คลังจังหวัด ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหาร เพ่ือให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web On (Flow Chart) 
 
 

 
 

 

          

                      ถูกต้อง                                                                 พบข้อผิดพลาด    

                                                                                                    

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียกงบทดลองประจ าเดือน 

เรียกบัญชีแยกประเภท 

ตรวจสอบกับ 
บัญชีแยกประเภท 

ตรวจสอบ
รายการบญัช ี

การตรวจสอบต้องครอบคลุม 
5 รายการ ดังนี ้
 

1. ตรวจสอบดลุบัญช ี

2. บัญชีพักน าส่งเงิน 

3. บัญชีพักสินทรัพย ์

4. บัญชีเงินสด 

5. บัญชีเงินฝากธนาคาร 

บันทึกเสนอหัวหน้างาน 
สอบทาน 

เสนอผู้บริหารรับทราบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

แจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องปรับปรุง 

เสนอผู้บริหารรับทราบ 

ติดตามผลการปรับปรุงในระบบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงบทดลอง 
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 ขั้นตอนการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online อธิบายได้ดังนี้ 

 1. หลังจากที่น าข้อมูลเข้าในระบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ท าการเรียกงบทดลองในระบบ 
GFMIS Web Online 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง ซึ่งต้องครอบคลุม 5 รายการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้แก่ ดุลบัญชี ต้องอยู่ในรูปแบบบัญชีปกติ บัญชีพักเงินน าส่งเงินและบัญชีพักสินทรัพย์
ต้องไม่มียอคงค้างหรือต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ บัญชีเงินสดต้องตรงกับรายงานเงินสดคงหลือประจ าวัน 
บัญชีเงินฝากธนาคารต้องจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งทุกรายการต้องมีความถูกต้อง 100 % 
 3. การตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง กรณีท่ีไม่มีข้อผิดพลาด เรียกรายงานงบทดลองเสนอ
หัวหน้างานสอบทานและเสนอผู้บริหารรับทราบ แต่ถ้ากรณีมีข้อผิดพลาด ต้องหาสาเหตุ โดยการเรียกบัญชี
แยกประเภททั่วไปของแต่ละรายการบัญชีมาท าการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 วัน 
ซ่ึงทุกรายการต้องมีความถูกต้อง 100 % 
 4. เมื่อทราบสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จัดท ารายงานแก้ไขข้อผิดพลาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและด าเนินการแก้ไข ขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 วัน ซึง่ทุกรายการต้องมีความถูกต้อง 
100 % 
 5. ติดตามผลการแก้ไข เมื่อมีการด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เรียกรายงานงบทดลอง
เสนอหัวหน้างานสอบทานและเสนอผู้บริหารรับทราบ ขั้นตอนนี้ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 วัน 
ซ่ึงทุกรายการต้องมีความถูกต้อง 100 % 
 

 
 

 



12 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิานและทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 

 การตรวจสอบงบทดลองได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3./ว398 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้ 
 1. งบทดลองในภาพรวมของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 
 2. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักน าส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับ คงค้างในระบบ GFMIS 
 3. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) คงค้างในระบบ 
 4. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันที่ส่วนราชการจัดท านอกระบบ GFMIS และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 5. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
ทุกบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 
 6. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องมีการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 
 
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 

 1. การตรวจสอบดุลบัญชีปกติ 
  การตรวจสอบดุลบัญชี เพ่ือให้ทราบว่าดุลบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ให้ด าเนินการตรวจสอบ
จากจ านวนเงินในช่อง ยอดยกไปในงบทดลอง ซึ่งจะต้องแสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ทุกบัญชี ดังนี้ 
  1.1 หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย  ดุลบัญชี  ด้านเดบิต (+) ยกเว้น 
   1.1.1 บัญชีพักเงินน าส่ง ต้องมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.1.2 บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.1.3 บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.1.4 บัญชีเงินฝากคลัง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.1.5 บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.1.6 บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต 
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   1.1.7 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ยกเว้น การล้างบัญชี
พักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้องทยอยปรับปรุง
เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ   
  1.2 หมวดหนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 2 ดุลบัญชี  ด้านเครดิต (–) ยกเว้น  
   1.2.1 บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน  ต้องมยีอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
   1.2.2 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
  1.3 หมวดส่วนทุน รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 3 ดุลบัญชี ด้านเครดิต (–) ยกเว้น 
บัญชีอ่ืนที่ไม่ใช่บัญชีทุนของหน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี 
  1.4 หมวดรายได้ รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 4 ดุลบัญชี  ด้านเครดิต  (–)  
  1.5 หมวดค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 5 ดุลบัญชี ด้านเดบิต (+) ยกเว้น
บัญชีปรับหมวดรายจ่ายบัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลังอาจมียอดคงเหลือด้านเครดิต  
   กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ยังมีบัญชีที่ผิดดุลอยู่ ให้หน่วยงานเรียกรายการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ผ่าน Web Online มาตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หากเป็นรายการ
ที่ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ด้วยตัวเอง ให้ประสานงานต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางให้ปรับปรุงแก้ไขรายการ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 

การเข้าระบบ GFMIF Web Online เพื่อเรียกงบทดลองมาท าการตรวจสอบดุลบัญชี 

 1. เข้าสู่หน้าระบบ 
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 2. เลือกรายงานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

  
 

 3. เลือกรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย 
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 4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ กรณี Web Online จะเรียกรายงานได้แค่เดือนเดียว 
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 5. จะได้รายงานงบทดลอง 
 

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
รหัสหน่วยงาน A171  มทร.ศรีวิชัย 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100005  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ถึง  31 พฤษภาคม 2561 

 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 4,348,811.16 -4,348,811.16 0.00 
1101010106     เช็คในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101010112     พักเงินน าส่ง 0.00 3,199,681.97 -3,199,681.97 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 2,321,271.77 -2,321,271.77 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง 49,866,958.74 2,996,238.97 -7,299,397.78 45,563,799.93 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 635,752.49 2,743,179.61 -2,808,782.10 570,150.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 67,606.67 6,854,491.67 -6,493,878.34 428,220.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน 8,669,214.53 1,298,175.19 -2,148,424.59 7,818,965.13 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย ์ 12,403,982.76 40,580.00 -96,470.00 12,348,092.76 
1101030199     เงินฝากไม่มรีายตัว 27,496,573.63 4,116,742.33 -7,954,985.12 23,658,330.84 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 1,520,907.00 237,880.00 -825,707.00 933,080.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม. 249,240.00 0.00 -136,740.00 112,500.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 9,607,271.28 -9,607,271.28 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหนา้ 7,020,000.00 0.00 0.00 7,020,000.00 
1104010199     ง/ฝประจ าไมม่รีายตัว 25,538,606.14 0.00 0.00 25,538,606.14 
1105010105     วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1106010199     ส/ทหมุนเวยีนอื่น 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
1205020102     พักอาคารส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf 700,901,740.12 0.00 0.00 700,901,740.12 
1205050102     คสส.อาคาร&สิง่ป/สInf -292,148,073.81 0.00 0.00  -292,148,073.81 
1206010102     พักครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206040102     พักครุภัณฑโ์ฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 744,977.00 -744,977.00 0.00 
1206170101     ครุภัณฑ์ - Interface 347,793,207.32 744,977.00 0.00 348,538,184.32 
1206170102     คสส ครภุัณฑ์-Interf. -269,331,880.96 0.00 0.00 -269,331,880.96 
1209030101     ส/ทไมม่ีตัวตน-Inf 99,510.00 0.00 0.00 99,510.00 
1209030102     ค่าจ าหน่ายสส.-Interf -99,509.00 0.00 0.00 -99,509.00 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
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รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
รหัสหน่วยงาน A171  มทร.ศรีวิชัย 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100005  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ถึง  31 พฤษภาคม 2561 

 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 
1211010103     งานระหว่างสรา้ง-Inf 124,098,459.00 1,944,800.00 0.00 126,043,259.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -390,562.90 4,232,541.60 -3,841,978.70 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบส าคัญ -299,824.10 3,803,090.10 -4,150,765.00 -647,499.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 
2102040102     ใบส าคัญค้างจ่าย -703,359.16 9,317,356.96 -9,612,367.80 -998,370.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 3,239.09 -3,239.09 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 5,096.52 -5,096.52 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 35,221.55 -35,221.55 0.00 
2102040199     ค้างจ่ายอ่ืน-ภายนอก 0.00 0.00 0.00 0.00 
2103010103     ร/ดบริการรับลว่งหน้า 0.00 0.00 0.00 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอ่ืน -44,329,909.64 6,223,502.15 -1,702,845.93 -39,809,253.42 
2111030199     เงินรับฝากอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 
2112010199     เงินประกันอ่ืน -1,847,175.58 103,321.00 -6,960.00 -1,750,814.58 
2116010104     เบิกเกินฯรอน าส่ง 0.00 110,468.80 -110,468.80 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สทุธิ -15,567,820.30 0.00 0.00 -15,567,820.30 
3102010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สะสม -232,466,050.70 0.00 0.00 -232,466,050.70 
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผดิพลาด -35,226,371.91 0.00 0.00 -35,226,371.91 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน -354,482,010.31 0.00 0.00 -354,482,010.31 
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น -14,940.00 0.00 -8,759.40 -23,699.40 
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น 0.00 0.00 -300.00 -300.00 
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -23,391.65 0.00 0.00 -23,391.65 
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย -412,095.90 0.00 -47,300.00 -459,395.90 
4301010102     ร/ดขายสินค้า-ภายนอก -557,496.00 0.00 -687,810.00 -1,245,306.00 
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก -2,325,478.00 0.00 -181,304.00 -2,506,782.00 
4301020107     ร/ดธรรมเนยีมการศึกษา -20,853,350.00 0.00 -1,475,390.00 -22,328,740.00 
4301030102     ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก -2,909,088.00 3,000.00 -83,800.00 -2,989,888.00 
4301030104     ร/ดค่าเช่าอ่ืนภายนอก -664,149.00 0.00 -82,075.00 -746,224.00 
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก -382,925.67 0.00 -36,082.20 -419,007.87 
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -2,848,310.00 0.00 -384,170.00 -3,232,480.00 
4307010104     TR-รับงบลงทุน -44,660,654.00 0.00 -2,689,777.00 -47,350,431.00 
4307010105     TR-รับงบด าเนนิงาน -10,473,865.04 38,700.00 -2,316,494.02 -12,751,659.06 
4307010106     TR-รับงบอุดหนนุ -37,031,230.19 0.00 0.00 -37,031,230.19 
4307010107     TR-รับงบรายจา่ยอื่น -5,657,409.00 9,600.00 -1,049,883.00 -6,697,692.00 
4307010108     TR-รับงบกลาง -175,922.00 0.00 -20,200.00 -196,122.00 
4308010101     TR-สรก.รบัเงินนอก -31,528,261.99 0.00 -7,315,744.78 -38,844,006.77 
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -29,487,339.49 0.00 -2,996,238.97 -32,483,578.46 
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -1,569,000.00 0.00 0.00 -1,569,000.00 
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รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
รหัสหน่วยงาน A171  มทร.ศรีวิชัย 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100005  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ถึง  31 พฤษภาคม 2561 

 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 
4313010103     รายไดค้่าปรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 
4313010199     รายได้อื่น -492,796.43 0.00 -91,310.00 -584,106.43 
5101010103     เงินประจ าต าแหน่ง 895,277.40 104,000.00 0.00 999,277.40 
5101010108     ค่าล่วงเวลา 93,510.00 60,210.00 0.00 153,720.00 
5101010113     ค่าจ้าง 7,192,689.51 1,045,607.59 -402.00 8,237,895.10 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 2,833,766.77 384,170.00 0.00 3,217,936.77 
5101010116     เงินค่าครองชีพ 464,258.05 42,400.00 0.00 506,658.05 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอ่ืน 21,996,001.19 0.00 0.00 21,996,001.19 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 1,002,796.00 62,670.00 -402.00 1,065,064.00 
5101020114     เงินเพิ่ม 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 169,080.00 20,200.00 0.00 189,280.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 6,842.00 0.00 0.00 6,842.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ 246,370.00 33,342.00 0.00 279,712.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลีย้ง 315,355.00 84,370.00 0.00 399,725.00 
5103010103     ค่าที่พัก 350,944.24 135,973.11 0.00 486,917.35 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 670,636.32 274,914.40 0.00 945,550.72 
5104010104     ค่าวัสด ุ 4,587,327.94 1,957,234.70 -31,902.00 6,512,660.64 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บ ารุงฯ 565,852.48 39,811.00 0.00 605,663.48 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 444,776.00 378,505.85 0.00 823,281.85 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 4,765,007.88 724,164.00 -11,480.00 5,477,691.88 
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 192,146.65 10,881.65 0.00 203,028.30 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย ์ 97,282.00 38,420.00 0.00 135,702.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม 73,447.00 13,256.00 0.00 86,703.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 
5104030218     คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน 148,844.90 0.00 0.00 148,844.90 
5104030219     ค่าประชาสัมพนัธ์ 0.00 12,840.00 0.00 12,840.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 2,687,927.16 911,377.70 -10,880.00 3,588,424.86 
5104040101     ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 349,843.89 53,900.00 0.00 403,743.89 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิ 355,600.00 146,244.00 -16,800.00 485,044.00 
5107010199     อุดหนุนดนง.อื่น 16,835,780.00 354,820.00 0.00 17,190,600.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 440,397.78 105,687.00 0.00 546,084.78 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 29,487,339.49 3,046,394.97 -50,156.00 32,483,578.46 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 427,035.90 56,359.40 0.00 483,395.30 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 31,025,556.78 7,299,397.78 0.00 38,324,954.56 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น 1,560,800.00 4,562,635.00 0.00 6,123,435.00 
รวมหน่วยเบิกจ่าย           2017100005 0.00 87,044,001.87 -87,044,001.87 0.00 
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 วิธีการตรวจสอบดุลบัญชีปกติ 

หมวดสินทรัพย์ 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1101010101     เงินสดในมือ 0.00 4,348,811.16 -4,348,811.16  0.00 
1101010106     เช็คในมือ 0.00 0.00 0.00  0.00 
1101010112     พักเงินน าส่ง 0.00 3,199,681.97 -3,199,681.97 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 2,321,271.77 -2,321,271.77 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง 49,866,958.74 2,996,238.97 -7,299,397.78 45,563,799.93 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 635,752.49 2,743,179.61 -2,808,782.10 570,150.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 67,606.67 6,854,491.67 -6,493,878.34 428,220.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน 8,669,214.53 1,298,175.19 -2,148,424.59 7,818,965.13 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย ์ 12,403,982.76 40,580.00 -96,470.00 12,348,092.76 
1101030199     เงินฝากไม่มรีายตัว 27,496,573.63 4,116,742.33 -7,954,985.12 23,658,330.84 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 1,520,907.00 237,880.00 -825,707.00 933,080.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม. 249,240.00 0.00 -136,740.00 112,500.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 9,607,271.28 -9,607,271.28 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหนา้ 7,020,000.00 0.00 0.00 7,020,000.00 
1104010199     ง/ฝประจ าไมม่รีายตัว 25,538,606.14 0.00 0.00 25,538,606.14 
1105010105     วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1106010199     ส/ทหมุนเวยีนอื่น 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
1205020102     พักอาคารส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf 700,901,740.12 0.00 0.00 700,901,740.12 
1205050102     คสส.อาคาร&สิง่ป/สInf 292,148,073.81 0.00 0.00 -292,148,073.81 
1206010102     พักครุภัณฑส์ านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206040102     พักครุภัณฑโ์ฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมวดสินทรัพย์ 
 

รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 

1 ดุลบัญชี  ด้านเดบิต 

ยกเว้นรายการพักต้องมียอดคงเหลือ
เป็นศูนย์ 
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หมวดหนี้สิน     

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 
     
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -390,562.90 4,232,541.60 -3,841,978.70 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบส าคัญ -299,824.10 3,803,090.10 -4,150,765.00 -647,499.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 
2102040102     ใบส าคัญค้างจ่าย -703,359.16 9,317,356.96 -9,612,367.80 -998,370.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 3,239.09 -3,239.09 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 5,096.52 -5,096.52 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 35,221.55 -35,221.55 0.00 
2102040199     ค้างจ่ายอ่ืน-ภายนอก 0.00 0.00 0.00 0.00 
2103010103     ร/ดบริการรับลว่งหน้า 0.00 0.00 0.00 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอ่ืน -44,329,909.64 6,223,502.15 -1,702,845.93 -39,809,253.42 
2111030199     เงินรับฝากอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 
2112010199     เงินประกันอ่ืน -1,847,175.58 103,321.00 -6,960.00 -1,750,814.58 
2116010104     เบิกเกินฯรอน าส่ง 0.00 110,468.80 -110,468.80 0.00 
 
หมวดทุน 

    

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

3101010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สทุธิ -15,567,820.30 0.00 0.00 -15,567,820.30 
3102010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สะสม -

232,466,050.70 
0.00 0.00 -232,466,050.70 

3102010102     ผลสะสมแก้ไขผดิพลาด -35,226,371.91 0.00 0.00 -35,226,371.91 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน -

354,482,010.31 
0.00 0.00 -354,482,010.31 

 
หมวดรายได้ 

    

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น 0.00 0.00 -300.00 -300.00 
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -23,391.65 0.00 0.00 -23,391.65 
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย -412,095.90 0.00 -47,300.00 -459,395.90 
4301010102     ร/ดขายสินค้า-ภายนอก -557,496.00 0.00 -687,810.00 -1,245,306.00 
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก -2,325,478.00 0.00 -181,304.00 -2,506,782.00 
4301020107     ร/ดธรรมเนยีมกรศึกษา -20,853,350.00 0.00 -1,475,390.00 -22,328,740.00 
4301030102     ร/ดเช่าอสังหาฯายนอก -2,909,088.00 3,000.00 -83,800.00 -2,989,888.00 
4301030104     ร/ดค่าเช่าอ่ืนภายนอก -664,149.00 0.00 -82,075.00 -746,224.00 
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก -382,925.67 0.00 -36,082.20 -419,007.87 
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -2,848,310.00 0.00 -384,170.00 -3,232,480.00 
 
 
 

    

หมวดบัญชีหนี้สิน  

รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 

2 ดุลบัญชี ด้านเครดิต 

 

หมวดทุน 
 

รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 
3 ดุลบัญชี ด้านเครดิต 

หมวดรายได้ 
 

รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 
4 ดุลบัญชี  ด้านเครดิต 
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หมวดค่าใช้จ่าย     

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

5101010103     เงินประจ าต าแหน่ง 895,277.40 104,000.00 0.00 999,277.40 
5101010108     ค่าล่วงเวลา 93,510.00 60,210.00 0.00 153,720.00 
5101010113     ค่าจ้าง 7,192,689.51 1,045,607.59 -402.00 8,237,895.10 
5101010115     ค่าตอบแทนพนงาชการ 2,833,766.77 384,170.00 0.00 3,217,936.77 
5101010116     เงินค่าครองชีพ 464,258.05 42,400.00 0.00 506,658.05 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอ่ืน 21,996,001.19 0.00 0.00 21,996,001.19 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 1,002,796.00 62,670.00 -402.00 1,065,064.00 
5101020114     เงินเพิ่ม 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 169,080.00 20,200.00 0.00 189,280.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 6,842.00 0.00 0.00  6,842.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ 246,370.00 33,342.00 0.00 279,712.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลีย้ง 315,355.00 84,370.00 0.00 399,725.00 
5103010103     ค่าที่พัก 350,944.24 135,973.11 0.00  486,917.35 
5103010199     คชจ.เดินทางายในปท. 670,636.32 274,914.40 0.00 945,550.72 
5104010104     ค่าวัสด ุ 4,587,327.94 1,957,234.70 -31,902.00 6,512,660.64 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บ ารุงฯ 565,852.48 39,811.00 0.00 605,663.48 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 444,776.00 378,505.85 0.00 823,281.85 
5104010112     ค/จเหมาบริการยนอก 4,765,007.88 724,164.00 -11,480.00 5,477,691.88 
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 192,146.65 10,881.65 0.00 203,028.30 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย ์ 97,282.00 38,420.00 0.00 135,702.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม 73,447.00 13,256.00 0.00 86,703.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 
5104030218     คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน 148,844.90 0.00 0.00   148,844.90 
5104030219     ค่าประชาสัมพนัธ์ 0.00 12,840.00 0.00 12,840.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 2,687,927.16 911,377.70 -10,880.00 3,588,424.86 
5104040101     ค่าตอบแทนตามแหน่ง 349,843.89 53,900.00 0.00 403,743.89 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิ 355,600.00 146,244.00 -16,800.00 485,044.00 
5107010199     อุดหนุนดนง.อื่น 16,835,780.00 354,820.00 0.00 17,190,600.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 440,397.78 105,687.00 0.00 546,084.78 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 29,487,339.49 3,046,394.97 -50,156.00 32,483,578.46 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 427,035.90 56,359.40 0.00 483,395.30 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 31,025,556.78 7,299,397.78 0.00 38,324,954.56 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น 1,560,800.00 4,562,635.00 0.00 6,123,435.00 

รวมหน่วยเบิกจ่าย        2017100005 
 
 
 
 
 
 

0.00 87,044,001.87 -87,044,001.87 0.00 
 

หมวดค่าใช้จ่าย 
 

รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 

5 ดุลบัญชี   ด้านเดบิต 
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 2. บัญชีพักเงินน าส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้าง 
  การตรวจสอบบัญชีพักเงินน าส่ง เพ่ือให้ทราบว่ามีหรือไม่มีบัญชีพักเงินน าส่ง หรือบัญชีพักเงินสด
รับคงค้าง ให้ตรวจสอบจ านวนเงินในช่อง ยอดยกไป ของบัญชีพักเงินน าส่งในงบทดลองของหน่วยงาน จะต้อง
ไม่มียอดคงค้าง มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ กรณีท่ีบัญชีพักเงินน าส่งแสดงยอดคงเหลือให้ท าการตรวจสอบหาสาเหตุ
โดยเรียกบัญชีแยกประเภทบัญชีพักเงินน าส่งมาตรวจสอบหาสาเหตุ และเมื่อทราบสาเหตุแล้วให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  

 
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 
1101010101   เงินสดในมือ 0.00 4,348,811.16 4,348,811.16 0.00 
1101010106   เช็คในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101010112   พักเงินน าส่ง 0.00 3,199,681.97 3,199,681.97 0.00 
1101010113   พักรอ Clearing 0.00 2,321,271.77 2,321,271.77 0.00 
1101020501   เงินฝากคลัง 49,866,958.74 2,996,238.97 7,299,397.78 45,563,799.93 

 
 3. บัญชีพักสินทรัพย์ 
  การตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีหรือไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง
จะต้องด าเนินการโดยตรวจสอบจ านวนเงินในช่อง ยอดยกไป ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง
จะต้องไม่มียอดคงค้าง หากยังมีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างให้เร่งด าเนินการตรวจสอบว่าเป็นรายการใด สามารถ
ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ได้เอง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 356 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2554 เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online  

 
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1206010102    พักครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206030102    พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206040102    พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206050102    พักครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206070102    พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206090102    พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206100102    พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206110102    พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 744,977.00 -744,977.00 0.00 
 
 
 
 
 
 

    

บัญชีพักเงินน าส่ง 

ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ 

หรือมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

บัญชีพักสินทรัพย์ 

ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ 

หรือยอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
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 4. บัญชีเงินสด 
  การตรวจสอบบัญชีเงินสด เพ่ือให้ทราบว่าบัญชีเงินสดในมือตามระบบ GFMIS ตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน ซึ่งยอดยกไปของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) จะต้องมียอดเท่ากับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท านอกระบบ (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า เงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานบัญชีจะต้องพิสูจน์ยอดผลต่างให้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง    
 
 ตัวอย่างการตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวัน 
 
 

งบทดลอง 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1101010101   เงินสดในมือ 0.00 72,289,504.08 (72,289,504.08) 0.00 

 
 

รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 

ส่วนราชการ......................................จังหวัด....................................อ าเภอ................................ 

ประจ าวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............................ 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ธณาณัติ 
เหรียญกษาปณ์ 
เช็ค.........ฉบับ 
อ่ืน ๆ (ระบุชื่อ)........... 
    รวมทั้งสิ้น            บาท 
 

 
 
 

                  0.00 
 

  

   
 จ านวนเงิน (ตัวอักษร)........................................................................... 

      (ลงช่ือ)...............................................เจา้หน้าที่การเงิน 

      (ลงช่ือ)...............................................หัวหน้ากองคลัง 
 
 

ยอดคงเหลือ 

จะต้องเท่ากัน 
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 5. บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือให้ทราบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดเงินคงเหลือ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ซึ่งจะต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีแยกประเภทจะต้องตรงกับ
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) หากยอดคงเหลือในระบบ 
GFMIS ไม่เท่ากับยอดเงินคงเหลือ ตาม Bank Statement ต้องหาสาเหตุของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น หากพบ
ข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดท าคู่มือ วิธีการตรวจสอบข้อมูล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าและตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งก าหนดวิธีในการจัดท างบกระทบยอด 
เงินฝากธนาคารให้หน่วยงานเลือกปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1  Bank to Book ใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอด 
เงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลักแล้วเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS วิธีที่ 2  Book to Bank ใช้ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
เป็นหลัก แล้วเปรียบเทียบกับรายการใน Bank Statement วิธีที่ 3  Book to true and bank to true 
การปรับปรุงยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง คือ การพิจารณารายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท  
แล้วปรับปรุงรายการไปสู่รายการที่ถูกต้อง และพิจารณา รายการใน Bank Statement แล้วปรับปรุงไป
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีก าหนดให้ใช้วิธีที่ 1 ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 ตัวอย่างการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 

รูปแบบ 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

ชื่อหน่วยงาน........................................................... 

ธนาคาร............................สาขา........................เลขที่บัญชี..............................  
กับ 

ชื่อบัญชีแยกประเภท....................................รหัสบัญช.ี..................................... 

ณ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............................................  
 

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท**     XX 

หัก  เงินฝากระหว่างทาง      (XX) 
      หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป     (XX) 
      ค่าธรรมเนียมธนาคาร     (XX) 
      เช็คคืน       (XX) 
      ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ า   (XX) 
      ธนาคารน าเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน (XX)   (XX) 
 
บวก เช็คท่ีผู้มีสิทธิ์ยังไม่น ามาขึ้นเงิน                                         XX  
       หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                     XX 
       ดอกเบี้ยรับ                                                               XX 
       เงินฝากท่ีไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                             XX   XX 

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)    XX 
 
หมายเหตุ 

 - ต้องจัดท าทุกบัญชี 
 - ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ ยอดคงเหลือตามงบทดลอง

ในระบบ 
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ตัวอย่างการจัดท ารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนในงบทดลอง จากระบบ GFMIS 
 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใน งปม. 500,327.29 67,661,139.30 (67,651,436.59) 510,030.00 

 
ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนใน Bank Statement 
 
หมายเลขบัญชี 903-6-04469-3   
ชื่อบัญชี เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง  

 
ชื่อแทนบัญชี เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 

 

 
ยอดคงเหลือทางบัญชี 1,462,411.82   
วันที่ รหัสเจ้าหน้าที่/ร หมายเลขเช็ค จ านวนเงิน ยอดคงเหลือ 

 

01-07-2016 16:50:00 22677 10189076 -1,870.00 139,101.99 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222193 -1,547.00 600,370.37 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222182 -2,100.00 598,270.37 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222187 -2,500.00 595,770.37 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222200 -3,120.00 592,650.37 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222199 -8,386.00 584,264.37 

29-07-2016 17:01:00 90155 10222168 -481,260.63 103,003.74 

30-07-2016 11:06:00 572921 10222217 -4,436.00 98,567.74 

 
ยอดเครดิต   6,712,820.28   

 
 
 

เปรียบเทียบหาผลต่าง 
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ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวในรายงาน การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท (GFMIS) 
 กับรายการเคลื่อนไหวใน Bank Statement และตรวจสอบหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง 
 เมื่อพบสาเหตุจึงน ามากระทบยอดในรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารดังตัวอย่างนี้ 
 

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04469-3 

กับ 
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 

ณ วันที่  31  กรกฎาคม 2559 

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัว่ไป  
      

10,030.00  

หัก   รายการจา่ยเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)  

 เช็คลขที ่ 10222168  ลงวันที ่  25/7/2559 P 590001215 ค่าจ้างเหมาบริการ 
    
481,260.63  

        
481,260.63  

       
          

28,769.37  

บวก   เขียนเช็คผิดบัญช ีP 590001169 รอโอนกลับเงินนอกงบประมาณ  
             

1,822.71  

 เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยงัไม่น ามาขึ้นเงิน     

  เช็คเลขที ่ 10188822 ลงวันที่  13/5/2559 P 590000842 ร้านภานุมาศ  ยางยนต ์  400.00   

  " 10188826 " 13/5/2559 P 590000839 ร้านเอกชัยแอร์เซอร์วิส      800.00    

  " 10188901 " 27/5/2559 P 590000928 นายพรเทพ  วิรัชวงศ์   1,200.00    

  " 10188974 " 10/6/2559 P 590001007 นางปรีดา  ภูม ี    1,200.00    

  " 10188977 " 10/6/2559 P 590001007 นายพรเทพ  วิรัชวงศ์      240.00    

  " 10188986 " 10/6/2559 P 590001007 นายเชิด  คงห้อย      240.00    

  " 10188987 " 10/6/2559 P 590001007 น.ส.เกศินี  ใหมคง   1,752.00    

  " 10189048 " 27/6/2559 P 590001067 บ.ไชแอนติฟิค    5,618.00    

  " 10189070 " 30/6/2559 P 590001110 นายนเรศ  ขวัญทอง      480.00    

  " 10189078 " 30/6/2559 P 590001119 น.ส.จุติมา  บุญมี      960.00    

  " 10222144 " 14/7/2559 P 590001165 ร้านภานุมาศ ยางยนต ์      250.00    

  " 10222148 " 21/7/2559 P 590001178 นายสุชาต ิ อินกล่ า               480.00   

  " 10222150 " 21/7/2559 P 590001179 นายกฤษฏา  พราหมณ์ชูอม    1,020.00    

  " 10222151 " 21/7/2559 P 590001179 นางปรีดา  ภูม ี    3,120.00    

  " 10222154 " 21/7/2559 P 590001219 ร้านสุพัฒน์พาณิชย ์    2,130.00    

  " 10222156 " 21/7/2559 P 590001220 หจก.จโีอเซาท ์    4,457.94    

  " 10222177 " 27/7/2559 P 590001199 นางชมพูนุช  โสมาลีย ์    1,000.00    
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  " 10222178 " 27/7/2559 P 590001199 นางปรีดา  ภูม ี    2,400.00    

  เช็คเลขที ่ 10222179 ลงวันที่ 27/7/2559 P 590001200 นางชมพูนุช  โสมาลีย ์      210.00    

  " 10222181 " 27/7/2559 P 590001227 นายอภิรักษ ์ สงรักษ์    2,400.00    

  " 10222184 " 27/7/2559  P 590001243 ร้านเขาไม้แก้วซุปเปอร ์    3,165.00    

  " 10222185 " 27/7/2559 P 590001243 ร้านสโตนกราฟฟิก      400.00    

  " 10222194 " 28/7/2559 P 590001248 น.ส.กัลยาณ ี ยุทธการ      720.00    

  " 10222195 " 28/7/2559 P 590001248 นายศิววงศ์  เพชรจุล    5,976.00    

  " 10222196 " 28/7/2559 P 590001248 นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา    1,440.00    

  " 10222197 " 28/7/2559 P 590001248 น.ส.แสงเดือน  แก้วกลาง      720.00    

  " 10222198 " 28/7/2559 P 590001248 น.ส.สุภาพร  เจริญสุข      560.00    

  " 10222201 " 28/7/2559 P 590001247 นายกฤษฎา  พราหมณ์ชูอม      510.00    

  " 10222202 " 28/7/2559 P 590001247 น.ส.วิยดา  ช่วยธาน ี      400.00    

  " 10222203 " 28/7/2559 P 590001247 น.ส.กชธินันท ์ ทองค า      720.00    

  " 10222204 " 28/7/2559 P 590001247 น.ส.อรทัย  จริงจิตร   1,080.00    

  " 10222205 " 28/7/2559 P 590001247 นายสุวรรณ  พรมเขต    7,000.00    

  " 10222206 " 28/7/2559 P 590001247 นายจริญาภรณ์  เพชรสามสี      660.00    

  " 10222207 " 28/7/2559 P 590001247 น.ส.ประภาพร  หนูคงรักษ ์      240.00    

  " 10222208 " 28/7/2559 P 590001247 นายประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย   2,924.00    

  " 10222209 " 28/7/2559 P 590001247 นายสิทธโิชค  จันทร์ย่อง    3,136.00    

  " 10222210 " 28/7/2559 P 590001247 นางกมลวรรณ  โชติพันธ์    1,072.00    

  " 10222211 " 28/7/2559 P 590001247 น.ส.กัตตินาฎ  สกุลสวัสด ิ  1,490.72        

  " 10222212 " 28/7/2559 P 590001247 นายกิตตกิร  ขันแกลว้      480.00    

  " 10222214 " 28/7/2559 P 590001247 นางสุนันทา  ข้องสาย      240.00    

  " 10222215 " 28/7/2559 P 590001247 นางปิยวรรณ  ชูพูล      480.00    

  " 10222216 " 28/7/2559 P 590001247 นายมาโนช  ข าเจริญ   3,244.00    

  " 10222218 " 28/7/2559 P 590001247 นายชันวัฒน์  สากุล      480.00    

  " 10222219 " 28/7/2559 P 590001247 นางวลัยพร  สงเสน 480.00  
          

7,975.66  

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank  Statement )   
          

98,567.74  
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 6. การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนี้ 
  6.1 วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ณ สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานต้องมีการตรวจนับจ านวนและมูลค่า
ของวัสดุคงเหลือ แล้วปรับปรุงรายการบัญชี ซึ่งต้องด าเนินให้สอดคล้องกับการรับรู้ มี 2 ลักษณะ คือ รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายและรับรู้เป็นสินทรัพย์ ทั้งนี ้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้กลับรายการที่ปรับปรุงบัญชีด้วย 

  กรณีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JM บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต วัสดุคงคลัง 
    เครดิต ค่าวัสดุ 
  กรณีรับรู้เป็นสินทรัพย์ บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JM บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต ค่าวัสดุ 
    เครดิต วัสดุคงคลัง 

  6.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว  
แต่ยังไม่ได้ช าระเงิน น ามาปรับปรุงบัญชี ทั้งนี้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้กลับรายการที่ปรับปรุงบัญชีด้วยการ
บันทึกผ่าน GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JV บันทึกบัญชี ดังนี้  
   เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
  6.3 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ สิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับการรับรู้ สามารถรับรู้ได้ 2 ลักษณะ คือ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายกับการรับรู้เป็นสินทรัพย์ 
ทั้งนี้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้กลับรายการที่ปรับปรุงบัญชีด้วย 

  กรณีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
    เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
  กรณีรับรู้เป็นสินทรัพย์ บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
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  6.4 รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ที่ส่วนราชการควรจะได้รับแต่ยังไม่ได้รับเงิน ทั้งนี้เมื่อขึ้น
ปีงบประมาณใหม่ ให้กลับรายการที่ปรับปรุงบัญชีด้วยการบันทึกผ่าน GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต รายได้ค้างรับ 
    เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) 

  6.5 รายได้รับล่วงหน้า ณ สิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกรายการรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งต้องด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับการรับรู้ได้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู้เป็นรายได้ กับการรับรู้เป็นหนี้สิน ทั้งนี้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่
ให้กลับรายการที่ปรับปรุงบัญชีด้วย 

  กรณีรับรู้เป็นรายได้ บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต รายได้ 
    เครดิต รายได้รับล่วงหน้า 

  กรณีรับรู้เป็นหนี้สิน บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร 
JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 
    เครดิต รายได้ 

  6.6 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินที่ส่วนราชการจัดเก็บได้ภายในปีงบประมาณ 
แต่ยังไม่ได้น าส่งรายได้แผ่นดินภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณต้องปรับปรุงรายการบัญชี บันทึกผ่าน 
GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 04 ประเภทเอกสาร SQ บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ 
    เครดิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

  เมือ่กรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารจะปรากฏบัญชีอัตโนมัติ 
   เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
    เครดิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

  เมื่อขึ้นงบประมาณใหม่ บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
    เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

  6.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปีงบประมาณ ให้ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ บันทึกผ่าน GFMIS Web Online ใช้แบบ 
บช 01ประเภทเอกสาร JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
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   เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท) 
    เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท) 

  6.8 ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานด าเนินการคิดค่าเสื่อมราคา – 
สินทรัพย์/ค่าตัดจ าหน่าย – สินทรัพย์ น ามาปรับปรุงบัญชี บันทึกผ่านระบบ GFMIS Web Online ใช้แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร JV บันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ 
    เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพย์ 
 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติ 

 1. งบทดลองของส่วนราชการต้องถูกต้องและอยู่ในดุลบัญชีปกติ 
 2. บัญชีพักเงินน าส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS 
 3. บัญชีพักสินทรัพย์ ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS 
 4. บัญชีเงินสดในมือตามระบบ GFMIS ต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท านอกระบบ 
(ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551) 
 5. ทุกสิ้นวันท าการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสดและเช็คคงเหลือ
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 6. บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วนตามรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
ต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ต้องจัดท า
ทุกสิ้นเดือน 
 7. รายการบัญชีทุกรายการที่ปรากฏในงบทดลองต้องเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมทุกตัว
ที่จัดท าด้วยมือ 
 8. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต้องอ้างอิงถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 9. ณ สิ้นปีงบประมาณต้องมีการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง  
 10. ต้องจัดส่งรายงานการเงินให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 

 ระบบการปฏิบัติงาน GFMIS เป็นระบบที่ด าเนินการโดยอัตโนมัติ ทุกระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลกัน 
ดังนั้นเมื่อมีการบันทึกในระบบใดไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้การบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานการเงิน
ไม่ถูกต้องด้วย เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การบันทึกรายการบัญชีและ
รายงานการเงินคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและมีเทคนิค
ในการตรวจสอบ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล The Institute of Internal Auditors ) ได้ให้แนวคิด
การตรวจสอบภายในไว้ว่า กลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบภายใน เนื่องจากขอบเขตงานตรวจสอบภายในและปริมาณงานที่ขยายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ทุกรายการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จ ากัด ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบ
ที่จ าเป็นจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลงได้ เทคนิคดังกล่าว
ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เทคนิคการตรวจสอบเนื้อหาสาระและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการตรวจสอบ 
 1. เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยการจ าแนกสิ่งที่จะพิจารณา
ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อหาความสัมพันธ์กันของข้อมูล โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เปรียบเทียบทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงิน เทคนิคนี้สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่รวบรวมจากอดีตเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ 
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวเลขในหลายๆ บัญชีที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ซึ่งหลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์
จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในพบความแตกต่าง ความผิดปกติ การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือความผิดพลาดของ
ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นที่จะน าไปสู่การตรวจสอบในรายละเอียดไปได้ ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบ
ได้เบาะแสและค้นพบประเด็นปัญหาส าคัญในการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของความเชื่อถือได้
และความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
 2. เทคนิคการตรวจสอบภายในรายละเอียด เมื่อเราทราบประเด็นส าคัญที่ควรตรวจสอบแล้ว 
ล าดับต่อไปจะต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป วิธีการเหล่านี้  ได้แก่ การสอบทาน 
การวิเคราะห์ การสังเกตการณ์ การค านวณ การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบทางกายภาพ การตรวจหา
รายการผิดปกต ิ
 3. เทคนิคการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบภายใน เป็นการบูรณาการ เทคนิคการ
ตรวจสอบต่าง ๆ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบภายใน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้กระบวนการ
ตรวจสอบรวดเร็ว เพ่ิมความแม่นย าในการวิเคราะห์ เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ข้อจ ากัดของการ
ตรวจสอบภายในในการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบนี้  ซึ่งมีความซับซ้อน และต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการ
ตรวจสอบ 

 อารวย  ดีเลิศ (2548) ได้ท าการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 36–45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีความช านาญอยู่ระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน โดยรวมพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กั บประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน แต่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน
จะมีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้เสร็จ ขอบเขตของงาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก าหนดไว้ ประกอบกับพนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการฝึกอบรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
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ในการท างานจะแบ่งพนักงานเป็นทีม ซึ่งแต่ละทีมจะจัดพนักงานที่มีความรู้ด้านสินเชื่อ บัญชี และเรื่องทั่วไป 
เพ่ือช่วยให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 กรรณิการ์ ศรีใส (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางาน ตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ผลการวิจัย
สรุปดังนี้ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ พบว่า การตรวจสอบภายในช่วยในการดูแลทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ช่วยท าให้การปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงานถูกต้อง 
 
กรณีศึกษา  

 ตัวอย่างการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบ 

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 

 

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1101010101     เงินสดในมือ 0.00 4,348,811.16 -4,348,811.16 0.00 
1101010106     เช็คในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101010112     พกัเงินน าส่ง 0.00 3,199,681.97 -3,199,681.97 0.00 
1101010113     พกัรอ Clearing 0.00 2,321,271.77 -2,321,271.77 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง 49,866,958.74 2,996,238.97 -7,299,397.78 45,563,799.93 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 635,752.49 2,743,179.61 -2,808,782.10 570,150.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 67,606.67 6,854,491.67 -6,493,878.34 428,220.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวนั 8,669,214.53 1,298,175.19 -2,148,424.59 7,818,965.13 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์ 12,403,982.76 40,580.00 -96,470.00 12,348,092.76 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว 27,496,573.63 4,116,742.33 -7,954,985.12 23,658,330.84 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 1,520,907.00 237,880.00 -825,707.00 933,080.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม. 249,240.00 0.00 -136,740.00 112,500.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 9,607,271.28 -9,607,271.28 0.00 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหน้า 7,020,000.00 0.00 0.00 7,020,000.00 
1104010199     ง/ฝประจ าไม่มีรายตัว 25,538,606.14 0.00 0.00 25,538,606.14 
1105010105     วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1106010199     ส/ทหมุนเวียนอืน่ 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
1205020102     พกัอาคารส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205040102     พกัสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf 700,901,740.12 0.00 0.00 700,901,740.12 
1205050102     คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf -292,148,073.81 0.00 0.00 -292,148,073.81 

หมวดสินทรัพย์ 

รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 
1 ดุลบัญชี อยู่ทางเดเบิต ตัวเลขเป็นบวก 

 บัญชีพักเงินน าส่ง, บัญชีพักสินทรัพย์ 
ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
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1206010102     พกัครุภัณฑ์ส านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206030102     พกัไฟฟา้&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1206040102     พกัครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206050102     พกัครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206070102     พกัครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206090102     พกัครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206100102     พกัคอมพวิเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1206110102     พกัครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 744,977.00 -744,977.00 0.00 
1206170101     ครุภัณฑ์ - Interface 347,793,207.32 744,977.00 0.00 348,538,184.32 
1206170102     คสส ครุภัณฑ์-Interf. -269,331,880.96 0.00 0.00 -269,331,880.96 
1209030101     ส/ทไม่มีตัวตน-Inf 99,510.00 0.00 0.00  99,510.00 
1209030102     ค่าจ าหน่ายสส.-Interf -99,509.00 0.00 0.00  -99,509.00 
1211010102     พกังานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00  0.00 
1211010103     งานระหว่างสร้าง-Inf 124,098,459.00 1,944,800.00 0.00 126,043,259.00 

2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -390,562.90 4,232,541.60 -3,841,978.70   0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบส าคัญ -299,824.10 3,803,090.10 -4,150,765.00  -647,499.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 
2102040102     ใบส าคัญค้างจ่าย -703,359.16 9,317,356.96 -9,612,367.80 -998,370.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 3,239.09 -3,239.09 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 5,096.52 -5,096.52 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 35,221.55 -35,221.55 0.00 
2102040199     ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก 0.00 0.00 0. 00 0.00 
2103010103     ร/ดบริการรับล่วงหน้า 0.00 0.00 0.00 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น -44,329,909.64 6,223,502.15 -1,702,845.93 -39,809,253.42 
2111030199     เงินรับฝากอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น -1,847,175.58 103,321.00 -6,960.00 -1,750,814.58 
2116010104     เบิกเกินฯรอน าสง่ 0.00 110,468.80 -110,468.80 0.00 

3101010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สุทธ ิ -15,567,820.30 0.00 0.00 -15,567,820.30 
3102010101     ร/ดสูงต่ าคชจ.สะสม -232,466,050.70 0.00 0.00 -232,466,050.70 
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผดิพลาด -35,226,371.91 0.00 0.00 -35,226,371.91 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน -354,482,010.31 0.00 0.00 -354,482,010.31 

4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น -14,940.00 0.00 -8,759.40 -23,699.40 
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น 0.00 0.00 -300.00 -300.00 
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -23,391.65 0.00 0.00 -23,391.65 
4206010102     ร/ดเหลือจา่ย -412,095.90 0.00 -47,300.00 -459,395.90 
4301010102     ร/ดขายสินค้า-ภายนอก -557,496.00 0.00 -687,810.00 -1,245,306.00 
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก -2,325,478.00 0.00 -181,304.00 -2,506,782.00 
4301020107     ร/ดธรรมเนียมการศึกษา -20,853,350.00 0.00 -1,475,390.00 -22,328,740.00 
4301030102     ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก -2,909,088.00 3,000.00 -83,800.00 -2,989,888.00 
4301030104     ร/ดค่าเชา่อื่นภายนอก -664,149.00 0.00 -82,075.00 -746,224.00 
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก -382,925.67 0.00 -36,082.20 -419,007.87 
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -2,848,310.00 0.00 -384,170.00 -3,232,480.00 

หมวดหนี้สิน 

รหัสบัญชีแยกประเภท ขึ้นต้นด้วย 

 2 ดุลบัญชี ด้านเครดิต ตัวเลขเป็นลบ 

หมวดทุน 

รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 

3 ดุลบัญชี ด้านเครดิต ตัวเลขเป็นลบ 

หมวดรายได้ 

รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 

4 ดุลบัญชี ด้านเครดิต ตัวเลขเป็นลบ 
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4307010104     TR-รับงบลงทุน -44,660,654.00 0.00 -2,689,777.00 -47,350,431.00 
4307010105     TR-รับงบด าเนินงาน -10,473,865.04 38,700.00 -2,316,494.02 -12,751,659.06 
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

4307010106     TR-รับงบอุดหนุน -37,031,230.19 0.00 0.00 -37,031,230.19 
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น -5,657,409.00 9,600.00 -1,049,883.00  -6,697,692.00 
4307010108     TR-รับงบกลาง -175,922.00 0.00 -20,200.00 -196,122.00 
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -31,528,261.99 0.00 -7,315,744.78  -38,844,006.77 
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -29,487,339.49 0.00 -2,996,238.97 -32,483,578.46 
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -1,569,000.00 0.00 0.00 -1,569,000.00 
4313010103     รายได้ค่าปรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 
4313010199     รายได้อื่น -492,796.43 0.00 -91,310.00  -584,106.43 

5101010103     เงินประจ าต าแหน่ง 895,277.40 104,000.00 0.00 999,277.40 
5101010108     ค่าล่วงเวลา 93,510.00 60,210.00 0.00 153,720.00 
5101010113     ค่าจ้าง 7,192,689.51 1,045,607.59 -402.00 8,237,895.10 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 2,833,766.77 384,170.00 0.00 3,217,936.77 
5101010116     เงินค่าครองชีพ 464,258.05 42,400.00 0.00 506,658.05 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น 21,996,001.19 0.00 0.00 21,996,001.19 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 1,002,796.00 62,670.00 -402.00 1,065,064.00 
5101020114     เงินเพิ่ม 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 169,080.00 20,200.00 0.00 189,280.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 6,842.00 0.00 0.00 6,842.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ 246,370.00 33,342.00 0.00 279,712.00 
5103010102     ค่าเบ้ียเลี้ยง 315,355.00 84,370.00 0.00 399,725.00 
5103010103     ค่าทีพ่ัก 350,944.24 135,973.11 0.00 486,917.35 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 670,636.32 274,914.40 0.00 945,550.72 
5104010104     ค่าวัสด ุ 4,587,327.94 1,957,234.70 -31,902.00 6,512,660.64 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บ ารุงฯ 565,852.48 39,811.00 0.00 605,663.48 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 444,776.00 378,505.85 0.00 823,281.85 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 4,765,007.88 724,164.00 -11,480.00 5,477,691.88 
5104020105     ค่าโทรศัพท ์ 192,146.65 10,881.65 0.00 203,028.30 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 97,282.00 38,420.00 0.00 135,702.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม 73,447.00 13,256.00 0.00 86,703.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 
5104030218     คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน 148,844.90 0.00 0.00 148,844.90 
5104030219     ค่าประชาสัมพันธ์ 0.00 12,840.00 0.00 12,840.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,687,927.16 911,377.70 -10,880.00 3,588,424.86 
5104040101     ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 349,843.89 53,900.00 0.00 403,743.89 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ 355,600.00 146,244.00 -16,800.00 485,044.00 
5107010199     อุดหนุนดนง.อื่น 16,835,780.00 354,820.00 0.00 17,190,600.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 440,397.78 105,687.00 0.00 546,084.78 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 29,487,339.49 3,046,394.97 -50,156.00 32,483,578.46 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 427,035.90 56,359.40 0.00 483,395.30 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 31,025,556.78 7,299,397.78 0.00 38,324,954.56 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น 1,560,800.00 4,562,635.00 0.00 6,123,435.00 

หมวดค่าใช้จ่าย 

รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 
5 ดุลบัญชี ด้านเดบิต ตัวเลขเป็นบวก 
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รวมหน่วยเบิกจ่าย        2017100005 0.00 87,044,001.87 -87,044,001.87 0.00 
 
 ตัวอย่าง การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบ 
 เมื่อมีการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามดุลบัญชี
ปกติดังตัวอย่างข้างต้น หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีและจ านวนเงินที่ปรากฏ
รายการเคลื่อนไหวในงวดปัจจุบันในช่องเดบิต กับ เครดิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของรายการบัญชีแยกประเภท
ในช่อง ยอดยกไป เมื่อทราบว่าบัญชีใดมีความผิดพลาด จึงตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการในบัญชี
แยกประเภท การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทจะใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ย วข้องในแต่ละบัญชี 
เพ่ือตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าในระบบ GFMIS ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดหรือไม่ หาสาเหตุ 
และต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของรายการบัญชีด้วย เช่น 
 

ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ รายการ ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี 
    

บัญชีเงินสดในมือ ด้านเดบิต เป็นการบันทึกบัญชีการรับ 
เงินทุกประเภท รวมทั้ง 

เดบิต  บัญชีเงินสดในมือ 
      เครดิต  บัญชีรายได้แผ่นดิน        

  การถอนเงินสดจากบัญชี
ธนาคารมาถือไว้ในรูปเงินสด 
เพ่ือรอการจ่าย 

 บัญชีรายได้เงินนอก 
เงินนอกงบประมาณ 
บัญชีเงินรับผากอ่ืน 
บัญชีเงินประกันอ่ืน 
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 

 ด้านเครดติ เป็นการบันทึกรายการบัญชี เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง 
  ที่เก่ียวกับเกี่ยวกับการน า  บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 
  เงินส่งคลัง รวมทั้งการน า 

เงินฝากธนาคาร 
 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

   ที่สถาบันการเงิน 
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
         เครดิต  บัญชีเงินสดในมือ        
    

บัญชีพักเงินน าส่ง ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชี 
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 
น าเงินส่งคลังเป็นเงินสด 

เดบิต  บัญชีพักเงินน าส่ง 
      เครดิต  บัญชีเงินสดในมือ 

 ด้านเครดติ เป็นการบันทึกรายการบัญชี เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
  ที่ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ  หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ 
  หลังจากได้น าเงินส่งที่ บมจ.     ให้กรมบัญชีกลาง 
  ธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชี  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
  ส านักงานคลังจังหวัด  หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน 
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ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ รายการ ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี 
       ให้กรมบัญชีกลาง 
         เครดิต  บัญชีพักเงินน าส่ง        
      

    

บัญชีเงินฝากคลัง ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชี
ที่ระบบบันทึกปรับเพ่ิม 

เดบิต  บัญชีเงินฝากคลัง 
      เครดิต  บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-       

  เงินฝากคลังให้อัตโนมัติ  ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 
  หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลน าส่ง                 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-       
  เงินเข้าระบบ GFMIS และ 

กรมบัญชีกลางกระทบยอด 
ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว 

 ภายในกรมเดียวกัน 

 ด้านเครดติ เป็นการบันทึกรายการบัญชี เดบิต   บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
  ระบบบันทึกปรับลดเงินฝาก  ปรับเงินฝากคลัง 
  คลังให้อัตโนมัติหลังจากท่ี          บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
  บันทึกรายการขอเบิกเงิน 

จากคลัง 
 หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน 

ให้กรมบัญชีกลาง 
            บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
    ภายในกรมเดียวกัน 
        เครดิต  บัญชีเงินฝากคลัง        

บัญชีเงินฝาก ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชี เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  ที่ระบบบันทึกปรับเพ่ิมเงิน  (เงินในงบประมาณ) 
  ฝากธนาคาร หลังจาก        บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงิน  (เงินนอกงบประมาณ) 
  เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร      เครดิต  บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง       
  ของส่วนราชการ  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
    บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคล 

   ภายนอก 

 ด้านเครดติ เป็นรายการบัญชีที่ระบบ เดบิต   บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
  บันทึกปรับลดเงินฝากธนาคาร  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
  หลังจากบันทึกรายการขอ     เครดิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร       
  จ่ายเงิน  (เงินงบประมาณ) 
                 บัญชีเงินฝากธนาคาร       
    (เงินนอกงบประมาณ) 
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ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ รายการ ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี 
    

บัญชีค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง 

ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบ 
บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก 

เดบิต  บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง 
      เครดิต  บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน        

  บันทึกรายการขอเบิกเงิน 
เข้าระบบ GFMIS 

 หน่วยงานรับเงิน (ระบุ 
   ประเภทงบประมาณ) 

       จากรัฐบาล 
                   บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน        
    หน่วยงานรับเงินนอก 
       งบประมาณจากกรม 
       บัญชีกลาง 

 ด้านเครดติ เป็นรายการบัญชีที่ระบบ เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก  (เงินในงบประมาณ) 
  กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงิน         บัญชีเงินฝากธนาคาร 
  เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  (เงินนอกงบประมาณ) 
  ของส่วนราชการ       เครดิต  บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง        

บัญชีใบส าคัญ ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบ เดบิต  ใบส าคัญค้างจ่าย 
ค้างจ่าย  บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก     เครดิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร       
  บันทึกรายการขอจ่ายเงิน  (เงินในงบประมาณ) 
                 บัญชีเงินฝากธนาคาร       
    (เงินนอกงบประมาณ) 

 ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบ เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
  บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก     เครดิต  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย       
  รายการขอเบิกเงินเพื่อขอรับ  
  เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  ของส่วนราชการ เพื่อน าเงิน  
  ไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิรับเงิน  
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ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ รายการ ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี 
    

บัญชีเจ้าหนี้การค้า 
บุคคลภายนอก 

ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบ 
บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก 

เดบิต  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
      เครดิต  บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-        

  กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงิน 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 หน่วยงานรับเงิน (ระบุ 
   ประเภทงบประมาณ) 

  ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ     จากรัฐบาล 
  รับเงิน                 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน- 
    หน่วยงานรับเงินนอก 
       งบประมาณจากกรม 
       บัญชีกลาง 

 ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบ เดบิต  บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 
  บันทึกให้อัตโนมัติหลังจาก     เครดิต  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคล       
  บันทึกรายการขอเบิกเงิน  ภายนอก 
  เพ่ือขอรับเงินเข้าบัญชี   
  เงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้   
  หรือผู้มีสิทธิรับเงิน   
     
 
 ตัวอย่าง 

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100005 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
วันที่ 1 มิถุนายน 2561  ถึง  30 มิถุนายน 2561 

      
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 

1101010101     เงินสดในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101010106     เช็คในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101010112     พักเงินน าส่ง -1,746.00 0.00 0.00 -1,746.00 
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง 45,497,565.44 0.00 -73,400.00 45,424,165.44 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 637,958.84 0.00 0.00 637,958.84 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 1,486,378.91 0.00 0.00 1,486,378.91 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน 7,818,965.13 0.00 0.00 7,818,965.13 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย ์ 12,348,092.76 0.00 0.00 12,348,092.76 

กรณี บัญชีพักเงินน าส่ง 

มียอดคงค้างในระบบ 
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1101030199     เงินฝากไม่มรีายตัว 23,658,330.84 0.00 0.00 23,658,330.84 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 1,106,446.00 0.00 0.00 1,106,446.00 
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เมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดเรียกรายงานบัญชีแยกประเภทมาตรวจสอบ 

ปี บัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท
เอกสาร 

คีย์การอ้างอิง 3 ว/ท เอกสาร Post Date ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย PK จ านวนเงินใน
สกุลในปท 

แหล่งของเงิน 

2018 1101010112 1300003045 R2 9181839800004226 07.06.2018 07.06.2018 2017100005 2017100005 40 82,320.00 6126000 
2018 1101010112 2000004929 CJ 9181539800004226 07.06.2018 07.06.2018 2017100005 2017100005 50 -82,320.00 6191000 
2018 1101010112 2000002761 CJ 9186069300004557 20.06.2018 20.06.2018 2017100005 2017100005 50 -1,746.00 6192000 
2018 1101010112 1300003154 R2 9187337000002482 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 40 108.00 6126000 
2018 1101010112 2000001287 CJ 9187337000002482 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 50 -108.00 6191000 
2018 1101010112 1200000055 R7 9187337000002581 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 40 340.00 6126000 
2018 1101010112 2000001288 CJ 9187337000002581 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 50 -340.00 6191000 
2018 1101010112 1200000056 R6 9187337000002680 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 40 19,170.00 6111220 
2018 1101010112 2000001289 CJ 9187337000002680 01.06.2018 01.06.2018 2017100005 2017100005 50 -19,170.00 6192000 
2018 1101010112 1200001917 R7 9186069300001404 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 40 120.00 6126000 
2018 1101010112 2000004915 CJ 9186069300001404 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 50 -120.00 6191000 
2018 1101010112 1300003403 R2 9186069300001206 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 40 30,600.00 6126000 
2018 1101010112 2000004913 CJ 9186069300001206 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 50 -30,600.00 6191000 
2018 1101010112 1300003155 R2 9186069300001305 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 40 2,355.00 6126000 
2018 1101010112 2000004914 CJ 9186069300001305 04.06.2018 04.06.2018 2017100005 2017100005 50 -2,355.00 6191000 
2018 1101010112 1300003404 R2 9181276500013999 05.06.2018 05.06.2018 2017100005 2017100005 40 4,825.00 6126000 
2018 1101010112 2000003638 CJ 9181276500013999 05.06.2018 05.06.2018 2017100005 2017100005 50 -4,825.00 6191000 
2018 1101010112 1300003158 R2 9181276500014088 05.06.2018 05.06.2018 2017100005 2017100005 40 14,500.00 6126000 

 
 

ประเภทเอกสาร CJ คือ น าใบน าฝาก
ธนาคารส่งแล้ว และธนาคารน าส่งข้อมูล
เข้าในระบบ แต่ทางหน่วยงานยังไม่บันทึก 
แบบ นส.02 เข้าในระบบ GFMIS ท าให้มี

ยอดพักน าส่งค้างอยู่ในระบบ 
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 การตรวจสอบงบทดลอง GFMIS Web Online เมื่อพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ท าการตรวจสอบ
ในลักษณะเดียวกัน แต่ต้องเข้าใจในเรื่องของประเภทเอกสารที่เกิดขึ้น เนื่องจากประเภทเอกสารจะท าให้รู้ถึง
รายการที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS ว่าเป็นการท าอะไรเข้าไป ซึ่งจะง่ายต่อการหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ประเภทเอกสารดูได้จาก ภาคผนวก 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online 

 
องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
  1.1 การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามไม่ให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึงก าหนด หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน เงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะ
เพ่ือการนั้นเท่านั้น จะน าไปจ่ายเพ่ือการอ่ืนไม่ได้ 
  1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น ไปจ่าย 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
และปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  1.3 ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ และให้น ามาเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 
  1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง
หรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 
  1.5 ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางให้กับหน่วยงานผู้เบิกหรือจ่ายเงินตรงแก่เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 
  1.6 การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  1.7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความ จ่ายเงินแล้ว โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  1.8 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และต้องตรวจสอบการจ่ายเงิน
กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 
  1.9 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ 
หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดท่ีกระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 
  1.10 การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง ให้ใช้
รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เป็นหลักฐานการจ่าย 
  1.11 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
วันเดือนปี ที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อ
ของผู้รับเงิน 
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  1.12 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน
ในใบส าคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 
  1.13 ให้กองคลังหรือส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีจัดท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  1.14 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และ
เอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 
  1.15 การน าเงินส่งคลังและฝากคลัง เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าจ่ายไม่หมดให้ส่วนราชการผู้เบิก
น าส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการ นับจากวันรับเงินจากคลัง 
  1.16 ให้หน่วยงานผู้เบิกน าเอกสารการรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีตามหลักการและ
นโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  1.17 ทุกสิ้นวันท าการให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงินสดและ
เช็คคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  1.18 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานการเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
พร้อมทั้งส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 391 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  2.1 งบทดลองในภาพรวมระดับกรมของส่วนราชการแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี
ปกต ิ
  2.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณงบทดลองระดับกรมของส่วนราชการ ไม่มีบัญชีพักเงินน าส่งหรือบัญชี
พักเงินสดรับคงค้างในระบบ 
  2.3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณงบทดลองระดับกรมของส่วนราชการไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ 
  2.4 ส่วนราชการมีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว และบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่มีรายตัว 
  2.5 มีการบันทึกการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 30 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การจัดส่งรายงาน
ประจ าเดือนจากระบบ GFMIS 
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  รายงานประจ าเดือนที่ส่วนราชการต้องจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ดังนี้ 
  3.1 งบทดลองประจ าเดือน 
  3.2 รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ 
  3.3 รายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จ าแนกตามแหล่งของเงิน 
  3.4 รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
  3.5 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว.458 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  4.1 งบทดลองในภาพรวมของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ
ทุกบัญชี 
  4.2 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักน าส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับ  คงค้างในระบบ 
GFMIS 
  4.3 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) คงค้างในระบบ 
  4.4 งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันที่ส่วนราชการจัดท านอกระบบ GFMIS  
  4.5 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
ทุกบัญชี 
  4.6 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องมีการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ  
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 504 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง แนวทาง 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและการน าส่งคลังในระบบ GFMIS 
  5.1 การรับเงิน ทุกสิ้นวันท าการให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการรวมยอดเงินในส าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และจ าแนกประเภทของเงินตามแหล่งของเงิน ก่อนส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกข้อมูล
การรับเงินในระบบ GFMIS ต้องระบุรหัสรายได้ 3 หลัก ให้สอดคล้องกับรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก และ
รหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก ในวันท าการถัดไปให้เจ้าหน้าที่บัญชีเรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันตรวจสอบ
จ านวนเงินจากยอดเดบิตตามแต่ละแหล่งเงิน กับข้อมูลที่บันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกัน 
  5.2 การน าส่งเงิน ให้เจ้าหน้าที่จ าแนกประเภทของเงินที่น าส่ง แล้วน าเงินส่งคลังภายในก าหนดเวลา
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 โดยใช้ใบน าฝากเงิน
ของหน่วยงานเท่านั้น ให้ระบุข้อมูลในใบน าฝากเงินให้สอดคล้องกับประเภทของเงินที่น าส่ง ได้แก่ รายได้แผ่นดิน 
เงินฝากคลัง เบิกเกินส่งคืน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบประเภทของเงิน จ านวนเงินให้ถูกต้องก่อนการน าส่งเงิน
ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อได้รับใบรับฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ตรวจสอบทันทีว่า ธนาคาร
บันทึกรายการตรงกับใบน าฝากเงินหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ทักท้วงแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารปรับปรุงรายการ
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ภายในวันเดียวกับที่น าส่ง เพ่ือจะได้น าใบรับฝากเงินกลับมาเป็นหลักฐานในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
ในวันเดียวกัน เมื่อน าส่งเงินที่ธนาคารแล้วจะปรากฏชื่อบัญชี พักเงินน าส่งคลัง (1101010112) ในหน่วยงานผู้ส่ง 
ให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกข้อมูลการน าส่งเงินให้สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น าส่งธนาคาร เพ่ือระบบจะได้กระทบยอด 
และลดยอดบัญชีพักเงินน าส่งคลังได้ถูกต้องครบถ้วน ในวันท าการถัดไปให้หน่วยงานเรียกรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน ตรวจสอบจ านวนเงินจากยอดเดบิตตามแต่ละแหล่งเงินกับข้อมูลที่บันทึก 
  5.3 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการบันทึกรับเงินเข้าระบบ แต่ยังไม่ได้น าส่งเงิน ให้ตรวจสอบ
ยอดจ านวนเงินในบัญชีเงินสด จะต้องเพ่ิมข้ึนเท่ากับจ านวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและจ านวนเงิน
ที่เก็บรักษาของหน่วยงาน และเมื่อน าเงินส่งธนาคารแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการในบัญชีพักเงินน าส่งคลัง 
ต้องเพ่ิมขึ้นในวันท าการถัดไป การตรวจสอบการบันทึกรายการน าส่งเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบบจะกระทบ
ยอดบัญชีพักเงินน าส่งคลัง และบัญชีเงินสด ต้องลดลงด้วยจ านวนที่เท่ากัน 
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางได้จัดท าคู่มือ วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าและ
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งจะส่งผลให้รายการบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 7. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 
  เพ่ือให้การจัดท าบัญชี และรายงานการเงินประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐแสดงข้อมูลทางบัญชี
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปี  
งบประมาณ ดังนี้ 
  7.1 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และบันทึกรายการบัญชีที่ยังบันทึกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  7.2 ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 30 วันนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
  7.3 จัดท ารายงานทางบัญชี 
   รายงานประจ าเดือน คือ รายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้องประจ า เดือนกันยายน 
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   รายงานประจ าไตรมาส คือ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ระดบัหน่วยเบิกจ่าย ประจ าไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและส านักงาน
คลังจังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายตั้งอยู่ อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส 
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   รายงานประจ าปี คือ รายงานงบทดลองประจ าปีงบประมาณ ให้แต่ละหน่วยเบิกจ่าย
เรียกรายงานงบทดลองประจ าปี จากระบบ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย 
โดยระบุงวด 1–16 และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อก ากับรับรองความถูกต้องของงบทดลอง ส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ 
 8. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปิดงวด
และการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 
  จากการที่ส่วนราชการหลายแห่งขอเปิดงวดบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงินและบัญชี
ของปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์เชิงบริหารและตัดสินใจได้  จึงเห็นควร
ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีและการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ดังนี้ 
  8.1 ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชี ปิดงวดบัญชีทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป ปิดงวด
เดือนกันยายนภายในวันสิ้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดท ารายงานการเงินประจ าปี
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  8.2 การปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของปีปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของเดือน
ที่ยังไม่ปิดงวด ให้ปรับปรุงบัญชีโดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่เกิดรายการ แต่ถ้าเป็นของเดือนที่ปิดงวดไปแล้ว 
ให้ปรับปรุงบัญชีโดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวด 
  8.3 การปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อนที่ปิดงวดปีบัญชีแล้ว ในระหว่าง
ปีงบประมาณปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อนที่ปิดงวดปีบัญชีไปแล้ว ให้ปรับปรุง
บัญชีโดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของงวดเดือนก่อนที่ยังไม่ปิดงวด ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 
(เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 25X2) เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อนที่ปิดงวดปีบัญชีไปแล้ว 
ให้ปรับปรุงบัญชีโดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 กันยายน 25X2 การปรับปรุงบัญชีให้ปรับปรุงคู่กับบัญชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดรหัสบัญชีแยกประเภท (3102010102) หากเป็นข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบ
ต่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณนั้น 
  8.4 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้ปรับปรุงภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณนั้น 
  8.5 การปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณก่อน
ต้องจัดท าใบส าคัญการปรับปรุงบัญชีตามแบบที่ก าหนด และขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักที่รับผิดชอบงาน
ด้านการคลังและการบัญชีหรือผู้อ านวยการกองคลังหรือต าแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
ก่อนบันทึกรายการในระบบ GFMIS  ส าหรับการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน ให้รวบรวมเอกสาร
การปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อนมาจัดท าสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน แยกตาม
ปีงบประมาณพร้อมแนบส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชี ส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นประจ าทุกเดือน 
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 9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 65 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การน าส่งเงินและการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS 
  เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการรับเงิน น าส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจ า หากตรวจสอบพบข้อผิดพลาดภายหลังจาก
พ้นก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
  9.1 กรณีพบว่าบันทึกข้อมูลซ้ า ให้ยกเลิกโดยการกลับรายการ ซึ่งอาจปฏิบัติโดยส่วนราชการ
หรือกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การกลับรายการให้ระบุเหตุผล 06 ทุกครั้ง 
  9.2 กรณีไม่ได้บันทึกข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพ่ือให้ข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS มีความครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชีเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องด าเนินตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานขอเสนอในเรื่องของการจัดท าทะเบียนคุม ๆ  
ที่ต้องออกแบบมาให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการและได้ประโยชน์มากที่สุด ขั้นตอนของการจัดท าทะเบียนคุม 
ต้องอาศัยทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณเพ่ือลดข้อผิดพลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Excel 
ในการจัดท า เช่น ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเจ้าหนี้บุคคลภายนอก 
ทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ทะเบียนคุมรายละเอียด
เงินคงเหลือ และยังมีข้ันตอนของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทที่ต้องอาศัยทักษะการด้านคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการค านวณ ได้แก่ โปรแกรม Pivot table และ Vlookup  
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 ตัวอย่างทะเบียนคุมต่าง ๆ 
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เทคนิคการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชี ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ รายงานทางการเงินต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ต้องด าเนินงานให้เสร็จและจัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงมีการวางแผน 
การปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
 1. มีการล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของหน่วยบัญชี 
 2. น าขั้นตอนการปฏิบัติงานมาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
 3. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
 4. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  
 5. ในการปฏิบัติงานทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 
 6. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 7. สรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 8. มีการติดตามการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้ได้รายงานการเงินที่ถูกต้อง 
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กิจกรรม 

แผนการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชี งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1.บันทึกรับเอกสารการเบิกจ่าย                               
2.จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย                               
3.จัดเก็บรายละเอียดเงินรายได้                               
4.จัดเก็บรายละเอียดรายจ่ายเงิน
งบประมาณ 

                              

5.จัดเก็บรายละเอียดรายจ่ายเงิน
นอกงบประมาณ 

                              

6.จัดท าเบิกเกินส่งคืนเข้าในระบบ 
GFMIS 

                              

7.บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS 

                              

8.บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม 
ในระบบ GFMIS 

                              

9.จัดทบงบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

                              

10.จัดท าทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ                               
 11.จัดท าทะเบียนคุมงานวิจัย                               
12.จัดท าทะเบียนคุมเช็ค                               
13.จัดท ารายงานต่าง ๆ ส่ง มทร.                               

51 
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กิจกรรม 

แผนการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชี งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
14.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน         
กับเงินฝากธนาคารลงทะเบียน นศ. 

                              

15.ตรวจสอบรายงานการเงินและ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

                              

16.จัดท ารายงานการเงิน                               
17.จัดท าทะเบียนคุม–ส่งเอกสาร 
จากการเงิน 

                              

18.ตรวจสอบเอกสารและจัดเก็บ
เอกสาร 

                              

 

หมายเหตุ   ก าหนดวันแล้วเสร็จก่อนภายในวันที่ ที่แถบสีน้ าเงิน 
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เทคนิคในการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 ผู้รับบริการของหน่วยบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. หน่วยงานภายใน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ ส านักงาน
วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 2. หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานคลังจังหวัดตรัง ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน 
 การให้บริการก็จะเป็นรายงานต่าง ๆ ที่หน่วยบัญชีต้องจัดท าเป็นประจ าทุกเดือน เช่น รายงานสรุป
รับ–จ่ายการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ รายงานสรุปรับ–จ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานเพ่ิมเติม 
รายงานงบทดลองที่ต้องจัดส่งให้ทางส านักงานคลังจังหวัด และส านักการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การให้บริการ คือ 
  1. รายงานการเงินที่จัดท าต้องถูกต้อง ครบถ้วน 100% เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ 
  2. รายงานการเงินตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับผู้รับบริการ 
  3. มีการจัดท ารายงานการเงินเป็นประจ าทุกเดือนและได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  4. มีการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ กรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงาน
การเงิน 
  5. มีการให้บริการที่เป็นกันเอง  

 กรณี การให้บริการในการคน้หาเอกสาร 
  1. สอบถามผู้มารับบริการด้วยวาจาที่สุภาพ 
  2. ให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ เช่น การถ่ายเอกสาร 
  3. อธิบายขั้นตอนการค้นหาเอกสารให้ผู้รับบริการเข้าใจ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
  4. ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารไม่นานจนเกินไป เนื่องจากหน่วยบัญชีได้จัดท าดัชนีการค้นหา
เอกสาร ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
เทคนิคในการติดตามงาน 

 หน่วยบัญชีมีหน่วยงานที่ต้องประสานงานโดยตรง คือ หน่วยการเงิน เพราะหน่วยการเงิน
เป็นหน่วยเบิกจ่าย มีหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการรับเงิน–การจ่ายเงินประจ าวันแล้วส่งเอกสารให้หน่วยบัญชี
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน หากกรณีเกิดข้อผิดพลาดจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทัน เพราะฉะนั้น เพ่ือให้รายงาน
การเงินเสร็จตามเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดคือ วันที่ 12 ของเดือนถัดไป ทางหน่วยบัญชีจึงได้ท าข้อตกลง
กับหน่วยการเงินในการจัดส่งเอกสารการรับ–จ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจ าวัน ดังนี้ คือ หน่วยการเงินต้องท าการสรุป
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รับ–จ่ายประจ าวัน พร้อมทั้งส่งใบเสร็จรับเงินและส าเนาฏีกาการเบิกจ่ายส่งให้หน่วยบัญชีภายในวันถัดไป และ
ส่งเอกสารสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท าขอจ่ายในระบบ (ขจ.05) ทั้งนี้หน่วยบัญชีได้จัดท าทะเบียนคุม
การรับ–ส่งเอกสารเพ่ือเป็นการติดตามเอกสารที่ยังไม่ได้รับ กรณีท่ีเอกสารเลยระยะเวลาที่ก าหนด ทางหน่วยบัญชี
มีการติดตาม ท้วงถามด้วยวาจา เนื่องจากทุกสิ้นเดือน หน่วยบัญชีได้ท าการสรุปรายการเอกสารที่ค้าง
ผ่านหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งกระบวนการในการติดตามเอกสารเพ่ือน ามาบันทึกบัญชีและ
ท าการตรวจสอบเพ่ือให้ได้รายงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ในปัจจุบันนี้ก็ส่งผล
ให้ได้รายงานที่ครบถ้วน ถูกต้องและเสร็จตามระยะเวลที่ก าหนด 
 
เทคนิคในการวัดผลส าเร็จของงาน 

 การวัดผลส าเร็จของงานของหน่วยบัญชี สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ รายงานการเงิน
ที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป และผลของเกณฑ์
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเป็นการประเมินผล
ตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ ซึ่งเกณฑ์การประเมินจะมีการปรับเปลี่ยนทุกปี เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
ต้องการให้ข้อมูลทางบัญชีของส่วนราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นตัวช่วยผลักดัน
ให้ส่วนราชการเร่งตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายงานการเงินของส่วนราชการ
มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เน้นความส าคัญกับการตรวจสอบ
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องของความถูกต้อง คือ บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน เรื่องของ
ความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของ
งบทดลอง เรื่องของความรับผิดชอบ คือ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน 
รูปแบบรายงานการเงินที่จัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ส านักการตรวจเงิน
แผ่นดินเท่ากับข้อมูลในระบบ GFMIS การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงินตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
รายการเงินของส านักการตรวจเงินแผ่นดินและเรื่องของความมีประสิทธิผล คือ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่ว่าด้วยเรื่องของความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ หน่วยบัญชีได้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้คะแนนเต็ม 100 % ได้รับประกาศเกียรติบัตร
จากส านักงานคลังจังหวัด ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ซึ่งรายงานการเงินต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง 100% 
ผู้รับบริการพึงพอใจในข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องและทันตามระยะเวลที่ก าหนด 100 % 
 
ความยุ่งยากซับซ้อนของงานตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web online 

 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของการตรวจสอบรายงานการเงิน ต้องมีความรู้ในระบบ GFMIS 
เนื่องจากระบบ GFMIS เป็นระบบที่ด าเนินงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบบัญชีเป็นระบบสุดท้ายที่เกิดจากการ
น าเข้าข้อมูลของทุกระบบ ได้แก่ ระบบรับและน าส่ง ระบบการเบิกจ่าย ระบบสินทรัพย์ถาวร รวมถึงระบบ
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การจัดซื้อจัดจ้าง โดยทุกระบบมีการเชื่อมโยงอัตโนมัติ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่บันทึกข้อมูลในระบบต่าง ๆ  
บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลบัญชีและรายงานการเงินไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนไปด้วย 
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบรายงานการเงินจึงเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากว่าการตรวจสอบ
รายงานการเงินไม่ได้เกิดจากการบันทึกข้อมูลเข้าไปจากหน่วยบัญชีเพียงอย่างเดียว เกี่ยวข้องไปกับหน่วยอ่ืน ๆ 
อีกด้วย ในการตรวจสอบรายงานการเงินต้องท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน โดยรายงานการเงินต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ขอยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.3/ว93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
กรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 เรื่อง คือ เรื่องของความถูกต้อง ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องของความถูกต้องท าการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง
ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานการเบิก เช่น บัญชีเงินสดในมือต้องท าการหาผลต่างให้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด
และท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 บัญชีเงินฝากธนาคารต้องตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารหาสาเหตุข้อผิดพลาดและ
จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
ซึ่งได้ก าหนดวิธีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากไว้ 3 วิธี เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ใช้วิธีที่ 1 คือใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารเป็นหลัก เปรียบเทียบกับยอดบัญชี
แยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS บัญชีเงินฝากคลังถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้
เงินในงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ใบส าคัญค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า วัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์ 
บัญชีผิดดุลและบัญชีพักต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ ซึ่งในการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทต้องใช้โปรแกรม 
Pivot Table และ Vlookup เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพ่ือช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาด และอีกทั้งช่วย
ในเรื่องของการค านวณได้ด้วย ในเรื่องของความโปร่งใส รายงานการเงินต้องถูกต้อง 100% เปิดเผยสู่สาธารณะได้ 
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง ด้านความรับผิดชอบ ต้องจัดส่งรายงานการเงิน
ให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งรายงานการเงินภายในวันที่ 12 
ของเดือนถัดไป รูปแบบรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด ข้อมูลในรายงานการเงิน
ต้องตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS ต้องตามข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินเป็นขั้นตอน
ที่มีความยุ่งยาก มีการตรวจสอบหลายขั้นตอนและต้องตรวจสอบทุกรายการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของระบบ GFMIS ระเบียบ หนังสือเวียนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจากการที่ได้ท าการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน 
ก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ เช่น บัญชีพักก็ยังมียอดคงค้างอยู่ในระบบ GFMIS อาจเกิดข้ึนได้ 2 กรณี คือ กรณี
ของการรับรายได้ประจ าวัน ท าการรับรู้รายได้ในระบบใช้แบบ นส.01 น าเงินฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้น าส่งเงิน
ในระบบ GEMIS อีกกรณีคือการเบิกเกินส่งคืน มีการท า BD รับรู้เบิกเกินส่งคืนเข้าในระบบแล้ว น าส่งเงินแล้ว
ยังไม่ได้ท าเข้าในระบบ GFMIS เป็นต้น จากข้อผิดพลาดดังกล่าวในต าแหน่งใหม่นี้ เพ่ือเป็นการลดข้อผิดพลาด 
ต้องจัดท าคู่มือการตรวจสอบเอกสารการรับเงินและการน าส่งเงิน เนื่องจากความถูกต้องของเอกสารจะท าให้
การบันทึกบัญชีถูกต้อง ส่งผลให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง และจัดท าคู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ 
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GFMIS Web Online เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่รายงานการเงินผ่านทางเว็ปไซด์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การตรวจสอบเอกสาร ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องของการขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานวิทยาเขตตรัง  
 งานดังกล่าวข้างต้น ผู้ปฏิบัติต้องมีประสบการณ์ มีความละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบ มีความรู้
ความช านาญในเรื่องของหลักการบัญชีภาครัฐ รวมถึงระเบียบ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่กรมบัญชีก าหนด รู้จักการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ รวมทั้งต้องเข้าใจระบบการท างาน
ของ GFMIS เป็นอย่างดี และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เพราะในการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการตรวจสอบ สามารถลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ และยังช่วยในเรื่องของการค านวณ
ได้อีกด้วย เพ่ือให้ได้รายงานการเงินที่มีความถูกต้องมากข้ึน 
 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS 

 1. ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง 
 2. มีความเท่ียงธรรม ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียงและอคติ ใช้ความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปเปิดเผย เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 4. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถและความช านาญในหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 5. มีทัศนะคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 7. เป็นคนตรงต่อเวลา ใช้เวลาของทางราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
 8. รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
 9. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ เอาใจใส่ และยอมรับความคิดเห็น 
ช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online จะปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งกรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานทุกปี 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่าเกณฑ์การประเมิน
จะปรับเปลี่ยน แต่ก็ยังครอบคลุมเนื้อหาเดิมอยู่ การตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ก็ยังเหมือนเดิม  

 ปัญหา คือ  
 1. กรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกปี 
 2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
 3. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีมีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือของกรมบัญชีกลาง  
ไม่มีการอบรมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเอง 

 แนวทางแก้ไข คือ 
 1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท างานของระบบ GFMIS 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านวิธีการในการปฏิบัติงาน 

 สรุปข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ชื่อบัญชี ข้อผิดพลาด วิธีการตรวจสอบ วิธีการแก้ไข 
    

บัญชีเงินสดในมือ 
การรับและน าส่งเงิน
รายได้ของส่วนราชการ 
มีจ านวนเงินการจัดเก็บ
และการน าส่งเงิน 
ไม่สัมพันธ์กัน 

- ไม่ได้บันทึกข้อมูล  
การจัดเก็บรายได้ 
- ไม่ได้บันทึกข้อมูล  
การน าส่งเงิน 
- บันทึกข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้เกินกว่า
จ านวนเงินตาม
ใบเสร็จรับเงิน 
- บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน
เกินจ านวนเงินตามใบน า
ฝากเงิน 
 

- ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน 
- ตรวจสอบใบน าฝากเงิน
และใบรับเงินจากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกข้อมูลการจัดเก็บ
เพ่ิม (แบบ นส.01) 
- บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน
เพ่ิม (แบบ นส.02-1) 
- ยกเลิกข้อมูลการจัดเก็บ
โดยการกลับรายการ 
- ยกเลิกข้อมูลการน าส่ง
เงิน ต้องแจ้งให้ส านักงาน
คลังจังหวัดแก้ไข 
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ชื่อบัญชี ข้อผิดพลาด วิธีการตรวจสอบ วิธีการแก้ไข 
    

บัญชีพักเงินน าส่งเงิน 
การน าส่งเงินที่ธนาคาร
ไม่สัมพันธ์กับข้อมูล
น าส่งรายได้ 
 
 

-ไม่ได้บันทึกข้อมูล   
น าส่งเงิน 
-บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน
เกินจ านวนเงินตามใบ 
น าฝากเงิน 

ตรวจสอบกับใบน าฝาก
เงินและใบรับเงินจาก
ธนาคาร 

- บันทึกข้อมูลน าส่งเงิน
เพ่ิม (แบบ นส.02-1) 
- ยกเลิกข้อมูลการน าส่ง
เงิน ต้องแจ้งให้
ส านักงานคลังจังหวัด
แก้ไข 

บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินในงบประมาณ)/
(เงินนอกงบประมาณ) 
 

-ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทเงินฝากธนาคาร
ในรายการขอเบิกไม่ตรง
กับรายการขอจ่ายเงิน 

ตรวจสอบรายการรับเงิน
และรายการจ่ายเงินกับ 
Bank Statement 
 

ปรับปรุงบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้ถูกต้อง    
ด้วย แบบ บช.01 
ประเภทเอกสาร JR 

บัญชีเงินประกันอ่ืน/
เงินรับฝากอื่น 
 
 

ระบุรหัสบัญชี 
แยกประเภทผิดพลาด
เมือ่บันทึกรายการรับเงิน
และบันทึกรายการ 
ขอเบิกเงิน 

ตรวจสอบกับใบส าคัญ 
รับเงินและรายการ 
ขอเบิกเงิน 

ปรับปรุงบัญชีระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทให้
ถูกต้อง ใบแบบ บช.01 
ประเภทเอกสาร JV 

บัญชีค่าใช้จ่าย ระบุรหัสบัญชีแยก
ประเภทไม่ตรงกับ
หลักฐานการจ่ายเงิน 

ตรวจสอบกับหลักฐาน
การจ่ายเงิน 

ปรับปรุงบัญชี ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทให้
ถูกต้อง ใบแบบ บช.01 
ประเภทเอกสาร JV 

 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการก าหนดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ
การปฏิบัติงาน 
 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงระเบียบทั้งหมดท่ีใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 แนวทางแก้ไข 
 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือเวียนที่กรมบัญชีก าหนด ในเรื่องของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ การจัดท าทะเบียนคุม ปัญหา คือ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีของผู้ปฏิบัติงาน
ในบางเรื่องก็ยังต้องมีการสอบถามและเรียนรู้กันทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้ถูกต้องและเกิดความช านาญ 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา คือ ต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความช านาญ
และเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองด้วย 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานแต่ละขั้นตอนตาม Flow Chart ในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา คือ 
 1. กรณีเจอข้อผิดพลาด บุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องของประเภทเอกสาร ในระบบ GFMIS 
 2. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขล่าช้า ส่งผลให้รายงาน
การเงินไม่ถูกต้อง 
 3. ในการเรียกรายงานในระบบ GFMIS Web Online เรียกได้เป็นรายวัน และเป็นรายเดือนเท่านั้น 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 อบรมบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการน าส่งข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS ให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เมื่อน าส่งข้อมูลผิดเข้าในระบบ 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการติดตามผลในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา คือ  
 1. ได้รับเอกสารที่เกิดข้ึนประจ าวันล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
 2. เอกสารที่ได้รับไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดใบเสร็จรับเงิน 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเรื่องการจัดส่งเอกสารของแต่ละบุคคล 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการวัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา คือ 
 1. กรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกปี เพ่ือให้ข้อมูล
ส่วนราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 2. ไม่มีการจัดอบรมเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ผู้ปฏิบัติงาน 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 ส านักงานคลังจังหวัดควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา คือ  
 1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้รับบริการที่ชัดเจน ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความต้องการ 
 2. เมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายทางหน่วยบัญชีได้รับหนังสือล่าช้า  
 3. ทางผู้รับบริการไม่มีการตรวจสอบยอดรายจ่ายหรือยอดเงินคงเหลือของหน่วยงาน จึงไม่ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือจะได้ทราบความต้องการของผู้บริหาร 
 2. เมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่าย ถ้ากรณีแจ้งเป็นหนังสือล่าช้าก็ให้แจ้งทางโทรศัพท์ก่อน 
เพ่ือให้ได้รายงานที่ถูกต้อง 
 3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือเพ่ือน ามาอ้างอิงกันและ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางานด้านความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา คือ  
 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท างานของระบบ GFMIS 
 2. ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online ได ้มีเพียงคนเดียว 
 3. การตรวจสอบต้องใช้ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค านวณ ซึ่งต้องมี
ความละเอียด รอบคอบ 

 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 1. จัดท าคู่มือการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานแทนกันได ้
 2. จัดอบรมเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันของระบบ GFMIS 
 
พิจารณาในมุมมอง SWOT 

 SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส
และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน าไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหา
ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 S = จุดแข็ง 
 1. รายงานการเงินเสร็จตามก าหนดเวลา ถูกต้อง 100 % 
 2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการเงิน 
 3. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอ 
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 W = จุดอ่อน 
 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติงาน 
 2. การน าข้อมูลเข้าในระบบต้องใช้ระบบ Internet ซึ่งเสียบ่อย 
 3. การรับเอกสารยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง 

 O = โอกาส 
 1. กรมบัญชีกลางเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน 

 T = อุปสรรค 
 1. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจากตัวเมืองซึ่งมีอุปสรรคในการประสานงาน 
 
 จากการปฏิบัติงานหน่วยบัญชีในปัจจุบันก็ได้รายงานการเงินที่ถูกต้อง 100% และเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จากการวิเคราะห์ SWOT ควรจะน ากลยุทธ์เชิงป้องกันมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้อง ผู้รับบริการพึงพอใจ ซึ่งจะต้องรักษากระบวนการปฏิบัติงานนี้ไว้
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน น าจุดแข็งและโอกาสมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
พิจารณาในการท างานอย่างมีคุณภาพ PDCA 

 PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ เรื่อง 
ซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชีเองในปัจจุบันก็ได้น า วงจร PDCA มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์
ของงานจึงเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 P = Plan ขั้นตอนของการวางแผน หน่วยบัญชีได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบถึงงานที่ต้องปฏิบัติ และก าหนดวันแล้วเสร็จไว้ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

 D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากที่ก าหนดแผนการปฏิบัติงานก็ได้ด าเนินการตามแผน  
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแผนการปฏิบัติงานได้จัดล าดับขั้นตอนตามล าดับก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
หากล าดับก่อนปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จล าดับหลัง ก็ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้  

 C = Check ขั้นตอนการตรวจสอบ หลังจากด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานก็ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินตามขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนเพ่ือท าการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 A = Action ขั้นตอนการด าเนินให้เหมาะสม คือ การพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ก็ให้เอากระบวนการปฏิบัติงานนั้นไปเป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการปรับปรุงที่จะให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น อาจจะให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้ากรณี
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ที่ไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ ก็ควรที่จะพิจารณาว่าควรท าอย่างไร เช่น ควรพยายามให้มากกว่าเดิม หรือควรหา
ผู้รู้มาให้ค าแนะน า  

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยบัญชีได้ปรับการท างานโดยน าหลัก PDCA มาใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ในปัจจุบันถือว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น รายงานการเงินได้จัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อได้และสามารถตรวจสอบได้ 
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่อาจจะต้องคิดวิธีว่าจะท าอย่างไรให้งานเสร็จเร็วกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจสอบต้องท าการตรวจสอบทุกสิ้นปีเป็นปัจจุบัน และมีความ
ถูกต้อง เร่งการจัดส่งเอกสารจากหน่วยการเงินเพ่ือให้รายงานการเงินเสร็จเร็วขึ้นและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ได้ทันเวลา 
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ประเภทเอกสารในระบบ GFMIS 
ระบบเบิกจ่าย 

 

ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

K0 (ศูนย์) ขอเบิกเงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก ำหนดจ่ำยสิ้นเดือน 
KA ขอเบิกเงินงบประมำณ_จ่ำยตรงผู้ขำย_อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KB ขอเบิกเงินงบประมำณ (เงินกัน)_จ่ำยตรงผู้ขำย_อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KC ขอเบิกเงินงบประมำณเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก_ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ_จ่ำยตรงผู้ขำย 
KD ขอเบิกเงินงบประมำณ (เงินกัน) เพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก_ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ_จ่ำยตรงผู้ขำย 
KE ขอเบิกเงินงบประมำณเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก_ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ_จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 
KF ขอเบิกเงินงบประมำณ(เงินกัน)เพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก_ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ_จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 
KG ขอเบิกเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกคลัง จ่ำยตรงผู้ขำย อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KH ขอเบิกเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกคลังเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อจ่ำยตรงผู้ขำย 
KI ขอเบิกเงินนอกงบประมำณท่ีฝำกคลังเพ่ือจ่ำยบุคคลภำยนอก ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อจ่ำยผ่ำน 

ส่วนรำชกำร 
KJ ขอเบิกเงินนอกงบประมำณท่ีไม่ฝำกคลัง จ่ำยตรงผู้ขำยโดยส่วนรำชกำร อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KK ขอเบิกเงินนอกงบประมำณท่ีไม่ฝำกคลัง จ่ำยตรงผู้ขำยโดยส่วนรำชกำร ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KL ขอเบิกเงินงบประมำณเพ่ือชดใช้ใบส ำคัญ จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KM ขอเบิกเงินงบประมำณ (เงินกัน) เพ่ือชดใช้ใบส ำคัญ จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KN ขอเบิกเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลังเพ่ือชดใช้ใบส ำคัญ จ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ 
KX บันทึกลดหนี้กรณีผ่ำนใบสั่งซื้อ 
KY ตั้งบัญชีค้ำงรับกรมบัญชีกลำง 
KZ กำรกลับรำยกำรขอเบิก โดยกรมบัญชีกลำง หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด 
K1 กำรบันทึกตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม 
K2 ขอเบิกเงินทดลองรำชกำร 
K3 กำรลดยอดเจ้ำหนี้เพ่ือบันทึกเงินประกันผลงำน 
K3 กำรบันทึกเงินประกันผลงำน 
K3 กำรบันทึกยึดเงินประกันผลงำน 
K4 กำรบันทึกเงินประกันสัญญำ 
K4 กำรบันทึกล้ำงเงินประกันสัญญำ 
K4 กำรบันทึกยึดเงินประกันสัญญำ 
K5 กำรบันทึกเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 
K6 กำรถอนคืนรำยได้ 
K7 กำรขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน อ้ำงใบสั่งซื้อ 
K7 กำรขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อ 
K8 ขอเบิกเงินอุดหนุน 
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ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

K8 ล้ำงเจ้ำหนี้และรำยได้เงินอุดหนุน 
K8 กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
K9 ปรับปรุง/ลดยอดเจ้ำหนี้กรณีอ่ืน 
PA กำรจ่ำยเงินโดยเจ้ำหนี้โดยตรง เงินงบประมำณ 
PC กำรจ่ำยเงินโดยจ่ำยเจ้ำหนี้โดยตรง เงินนอกงบประมำณฝำกคลัง 
PM กำรจ่ำยช ำระเงินโดยผ่ำนส่วนรำชกำร 
PP กำรจ่ำยช ำระเงินนอกงบประมำณที่ไม่ฝำกคลัง (ฝำกธนำคำรพำณิชย์) 
PY ล้ำงบัญชีค้ำงรับกรมบัญชีกลำง 
PZ กำรกลับรำยกำรขอจ่ำย 

 
ระบบรับและน าส่ง 

 

ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

RA รับรำยได้แผ่นดินของตนเอง 
RB รับเงินนอกงบประมำณของตนเอง 
RC รับเงินรำยได้แผ่นดินของส่วนรำชกำรอ่ืน 
RD รับเงินนอกงบประมำณของส่วนรำชกำรอ่ืน 
RE รับเงินนอกงบประมำณที่ไม่น ำฝำกคลังของตนเอง 
RF รับรำยได้นอกงบประมำณท่ีไม่ฝำกคลังของส่วนรำชกำรอ่ืน 
RI โอนขำยบิลภำยในกรม 
RJ โอนขำยบิลข้ำมกรม 
RR รับเงินสดแทนเช็คขัดข้องฉบับเก่ำ 
RX ปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง 
RY ปรับเพิ่มเงินฝำกคลังแทนส่วนรำชกำรอ่ืน 
RZ กลับรำยกำรเอกสำรรับและน ำส่ง 
R1 น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
R2 น ำส่งเงินนอกงบประมำณ 
R3 น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินแทนหน่วยงำนอื่น 
R4 น ำส่งเงินนอกงบประมำณแทนหน่วยงำนอื่น 
R5 น ำส่งเงินกรณีรับคืนเงินสดแทนเช็คขัดข้อง 
R6 น ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ 
R7 น ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมำณ 
R8 น ำส่งเงินทดรองรำชกำร 
CJ น ำใบน ำฝำกส่งธนำคำรและธนำคำร่ำงข้อมูลเข้ำระบบ 
BD ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน 
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ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

BD รับเงินเบิกเกินส่งคืน รับคืนเงินสดจำกลูกหนี้เงินยืม 
BD บันทึกรับเงินงบประมำณที่เบิกจำกคลังมำแล้วมีเงินจ่ำยที่ต้องน ำส่งคลัง เป็นเบิกเกินส่งคืน 
BE บันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน ำส่งและบัญชีลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด 
BF ล้ำงลูกหนี้เงินยืมข้ำมปีและมีเงินสดคืน 
G1 กำรหักล้ำงลูกหนี้เงินยืม 

J0 (ศูนย์) ปรับลดเงินฝำกคลัง 
 

ระบบบัญชีแยกประเภท 
 

ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

JX บันทึกรำยกำรยกยอด 
JV บันทึกปรับปรุงรำยวันทั่วไป 
JV บันทึกปรับปรุงบัญชีรำยได้ค้ำงรับ/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
JV กลับรำยกำรปรับปรุงรำยได้ค้ำงรับ/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
JR บันทึกปรับปรุงเงินสด/เงินฝำกธนำคำร 
JN บันทึกปรับปรุงรำยกำรเช็คขัดข้อง 
JZ กำรยกเลิกรำยกำรเอกสำร 
JK ปรับลดเงินฝำกคลัง 
JK ปรับเพิ่มเงินฝำกคลัง 
J7 กำรขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรำยจ่ำยในหน่วยงำน 
JM บันทึกปรับมูลค่ำวัสดุ 
JO ปรับปรุงรำยกำรหมวดวัสดุ 
SQ บันทึกรำยได้แผ่นดินรอน ำส่ง 
SR กลับรำยกำรรำยได้แผ่นดินรอน ำส่ง 
SW บันทึกปรับปรุงบัญชีรำยได้ค้ำงรับ/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
RW กลับรำยกำรปรับปรุงบัญชีรำยได้ค้ำงรับ/ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
J9 กำรปรับปรุงบัญชีแนกประเภททั่วไปภำยในหน่วยงำน 
J9 กำรปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปข้ำมหน่วยงำน 
J9 กำรปรับปรุงบัญชีคงค้ำงและบัญชีย่อยรำยตัวภำยในหน่วยงำน 
J9 กำรปรับปรุงบัญชีคงค้ำงและบัญชีย่อยรำยตัวข้ำมหน่วยงำน 
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ระบบพัสดุ 
 

ประเภท
เอกสาร 

ค าอธิบาย 

AA กำรบันทึกรับสินทรัพย์หักล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ 
AF กำรผ่ำนรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์รำยตัว 
AO กำรบันทึกสินทรัพย์ที่ส ำรวจพบ 
AZ กำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ 
PO บันทึกจัดซื้อจัดจ้ำง 
PO ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
WE เอกสำรด้ำนพัสดุ (กำรตรวจรับพัสดุ) 
WE เอกสำรด้ำนบัญชี (กำรบันทึกรับพัสดุ) 
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