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คานา
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในปัจจุบัน ดาเนินการผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาดาเนินการ และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบัญชีการเงิ นและด้านบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ
ความถูก ต้อ ง ความโปร่ง ใส ความรับ ผิด ชอบ และความมีป ระสิท ธิผ ล เพื่อ ให้ส่ว นราชการมีก ารกากับ ดูแ ล
การจัดทาบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
กองบริหารการคลัง รับผิดชอบจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
หน่วยงานส่วนกลาง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค จากการติดตามเกณฑ์ประเมินผล ฯ พบว่า หน่วยงานยังมีการจัดทาบัญ ชีคลาดเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้กรมประมงยังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัลจากกรมบัญชีกลางจึงจาเป็นต้องจัดทาแนวทางการ
จัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมประมง เพื่อให้หน่ วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี มีการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
ใช้ในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดทารายงานการเงินของ
หน่วยงานเพื่อส่งข้อมูลให้สานักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลางได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ เ สนอผลงานหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แนวทางการจั ด ทารายงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมประมง
ฉบับนี้จะเป็ น ประโยชน์ แก่หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค กรมประมง
เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
นางสาวอมรรัตน์ อาวรธรรม
1 ตุลาคม 2563
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1
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมบัญชีกลางได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ บั ติ ง านด้านบัญชีของส่วนราชการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่ ว นราชการระดั บ กรม กากับ ดู แ ลหน่ ว ยงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และผลักดันให้
หน่วยงานเร่งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องโดยเร็ว สามารถรายงานผลการประเมินให้
กรมบัญชีกลางทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย 4 เรื่อง
คือ ความถู ก ต้ อ ง ความโปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด ช อบ และความมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2562 มี
แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง 450 คะแนน
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส 150 คะแนน เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ 200 คะแนน เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ 200 คะแนน
หากส่ว นราชการปฏิบัติไ ด้ถูก ต้อ งจะผ่า นเกณฑ์ก ารได้รับ รางวัล องค์ก ารแห่ง ความเป็น เลิศ ด้า นบัญ ชี โดย
กองบริหารการคลัง รับผิดชอบจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนกลาง
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จากการ
ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 204 หน่ ว ยงาน พบว่ า
ยั ง มี หลายหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านบัญชีคลาดเคลื่อนในเรื่องที่ 1 ความถูกต้อง เช่น ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป”
ในงบทดลองไม่ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน การจับคู่เอกสารไม่ถูกต้อง สูตรผิด โดยพบข้อคลาดเคลื่อนร้อยละ 70
และหากไม่ผ่านเรื่องที่ 1 กรมบัญชีกลางจะไม่พิจารณาในเรื่องถัดไป เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส พบข้อคลาดเคลื่อน
เช่น หน่วยงานไม่มีการเปิดเผยงบทดลอง รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยพบข้อคลาดเคลื่อนร้อยละ 20
เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ พบข้อคลาดเคลื่อน เช่น หน่วยงานจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก่อนสิ้นเดือน และเกินกาหนด โดยพบข้อคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งความคลาดเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง
เกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ทราบวิธีการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้อง ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
กองบริหารการคลังได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดทารายงานการเงิน และการตรวจสอบรายงานการเงินจึงได้
กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่งกองบริหารการคลัง
เป็นประจาทุกเดือน โดยกาหนดให้ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อให้กองบริหารการคลังตรวจสอบความถูกต้อง
และในเดื อ นกั น ยายนตรวจสอบก่ อ นส่ ง ข้ อ มู ล ให้ สานั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ส่ ง ผลให้ ก รมประมงผ่ า นเกณฑ์
การประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีแ ละได้รับ การพิจ ารณารางวัล องค์ก รแห่ง ความเป็น เลิศ ด้า นบัญ ชี
ผู้เสนอผลงานจึ งต้องจั ดทาแนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับ
หน่ว ยงานส่ว นกลางที่ตั้ง อยู่ใ นส่ว นภูมิภ าค และหน่ว ยงานส่ว นภูมิภ าค กรมประมง เพื่อ ให้ห น่ว ยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง
ในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดทารายงานการเงินของ
หน่วยงานเพื่อส่งข้อมูลให้สานักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลางได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชี

2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อให้ห น่ว ยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงานและตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ
GFMIS โดยสามารถตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง รายการ และวิ เคราะห์ ร ายการทางบัญ ชีไ ด้ อย่ างถู กต้ องตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
2. เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่ งผลต่อรายงานการเงินระดับกรมที่
ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้กองบริหารการคลังสามารถรวบรวมข้อมูลเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของทุกหน่วยงาน ส่งกรมบัญชีกลางได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
4. เพื่อให้กรมประมงผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และมีชื่อเข้ารับการ
พิจารณารางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบัญชี
ขอบเขตของการศึกษา
การจัดทาแนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับ
หน่ วยงานส่ ว นกลางที่ตั้งอยู่ในส่ ว นภูมิภ าคและหน่วยงานส่ว นภูมิภ าค กรมประมง ดาเนินการศึกษาระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปผลและจัดทาคู่มือ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563
รวม 7 เดือน โดยผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลระเบียบ หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจาแนกและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบรายงานที่จัดส่ง
ตามเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านด้า นบั ญ ชีข องหน่ว ยงานส่ว นกลางที่ตั้ง อยู่ ใ นส่ว นภูมิภ าคและ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ของกรมประมง
3. จั ดทาคู่มือ โดยการสรุปผลการดาเนินงานหลั งจากที่ได้ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมู ล
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาแนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาค ของกรมประมง
4. หน่วยงานที่ผู้เสนอผลงานศึกษา คือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ทีห่ มายถึง หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเท่านั้น
5. แนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นแนวทางการตรวจสอบบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนดเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบบัญชีทั้งหมด
6. แนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดทาตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของกรมบัญชีกลางประจาปีงบประมาณ 2562 ที่กาหนดไว้ 4 เรื่อง ผู้เสนอผลงานจัดทาเพียง 3 เรื่องเท่านั้น คือ
ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ไม่ครอบคลุมถึง เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ และเอกสาร
วิธีการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนดในแต่ละปี
7. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล สิ้นสุดเพียง 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หน่ ว ยงานมี แ นวทางการจั ด ทารายงานและตรวจสอบข้ อ มูล บั ญชี ใ นระบบ GFMIS โดย
สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงรายการ และวิเคราะห์รายการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
2. หน่วยงานมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้รายงานการเงินระดับกรมมีความ
ถูกต้อง นาไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3. กองบริหารการคลังรวบรวมข้อมูลเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของทุกหน่วยงาน
ส่งกรมบัญชีกลางได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
4. กรมประมงผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และมีชื่อเข้ารับการพิจารณา
รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบัญชี
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจสอบบัญชี
2. การตรวจสอบงบทดลอง
3. การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
การตรวจสอบบัญชี
ตามที่สานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบ
บัญชีของส่ว นราชการในระบบ GFMIS เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยทั่ว ไปการตรวจสอบบัญชีจะเริ่มต้นจากการนา
หลักฐานการรั บ และจ่ า ยเงิ น รวมทั้ ง รายการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ม าตรวจสอบความครบถ้ ว นของการบั น ทึ ก
รายการบั ญ ชี ในสมุดรายวันทั่วไปแล้วจึงตรวจสอบการผ่ านรายการจากสมุดบัญชีไปบัญชีแยกประเภท และ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่นามาแสดงในรายงานการเงิน แต่การบันทึกรายการ
ในระบบ GFMIS จะเริ่มต้นจากการนาข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบรับ
และนาส่งเงินระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท มาบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทแล้วผ่านรายการไป
รายงานต่าง ๆ เช่น สมุดรายวันทั่วไป งบทดลอง รายงานการเงิน เป็นต้น
ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีจาเป็นต้องเรียกงบทดลองขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดเบื้องต้นว่ามีบัญชีใดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชีที่แสดงในช่อง
“ยอดยกไป” ของงบทดลอง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีและจานวนเงินที่ปรากฏ
รายการเคลื่อนไหวในงวดปัจจุบันในช่อง “เดบิต” กับช่อง “เครดิต” รวมทั้งความสัมพันธ์ของรายการบัญชีแยกประเภท
ในช่อง “ยอดยกไป” เมื่อทราบว่าบัญชีใดมีความผิดพลาดจึงตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทจะใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าได้
บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ GFMIS ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบโดยการใช้ Pivot table ซึ่งจะทาให้ทราบผลข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นโดยเร็วและสามารถปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางเปิดงวดบัญชี การใช้ Pivot
table สามารถใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินและ
บัญชีที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัญชีได้ทุกบัญชี การใช้ Pivot table เป็น
เครื่องมือที่ใช้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว หลังจากทราบผลการตรวจสอบการใช้ Pivot table แล้ว จาเป็นที่จะต้อง
ทราบความหมายของประเภทเอกสารที่เกิดขึ้นในระบบ GFMISเนื่องจากผู้บันทึกข้อมูลส่วนใหญ่บันทึกผ่าน GFMIS
Web Online เพื่อจะได้ทราบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากการบันทึกข้อมูลในระบบงานใด เพราะการแก้ไข
ข้อมูลในแต่ล ะกระบวนงานในระบบ GFMIS มีความแตกต่างกัน
สิ่งที่สาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การตรวจสอบบั ญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระบบ กล่าวคือ การเก็บเอกสารหรือหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีควรแยกเป็นเอกสารด้านรับ
และนาส่งเงิน เอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
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สาระสาคัญของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีมีดังนี้
1. บัญชีเงินสดในมือ เพื่อตรวจสอบการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ถืออยู่ในรูปเงินสด
2. บัญชีพักเงินนาส่ง เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินสดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการบันทึก
ข้อมูลนาส่งเงิน
3. บัญชีพักรอ Clearing เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินเป็นเช็คที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการ
บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
4. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เพื่อตรวจสอบการรับเงินตามรายการขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
เพื่อน าเงิน ไปจ่ ายให้ แก่ผู้ มีสิ ทธิรับ เงิน ต่อไป และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS หลังจากที่ได้
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
5. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบการรับรู้บัญชีรายได้ค้างรับที่เกิดจากรายการ
ขอเบิ ก เงิน เข้า บั ญ ชี ส่ว นราชการ เพื่อนาเงิน ไปจ่า ยให้ แ ก่ผู้มีสิทธิรับ เงิน และการลดยอดบัญ ชีร ายได้ค้า งรับ
เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
6. บัญชีลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ เพื่อ ตรวจสอบ
การจ่ า ยเงิ น ให้ลูกหนี้เงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดหรือใบสาคัญ
7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
เพื่อตรวจสอบการรับและการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
8. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการจ่าย
ชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
9. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
และการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้
10. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย เพื่อตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าบัญชีส่วนราชการและการจ่ายชาระเงิน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
11. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่าย จาก
รายการขอเบิ ก เงิ น ที่ ส่ ว นราชการจะต้ อ งน าส่ ง กรมสรรพากร โดยวิ ธี เ บิ ก หั ก ผลั ก ส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ให้
กรมสรรพากร หลังจากที่ระบบ GFMIS ประมวลผลจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือส่วนราชการบันทึก
รายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายชาระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
12. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง เพื่อตรวจสอบการรับรู้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การนาเงินส่งคืนคลังและการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน
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ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
ตรวจสอบงบทดลอง

เรี ยกงบทดลอง

ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์รายการ

ตรวจสอบดุลบัญชี

พบข้ อผิดพลาด
ตรวจสอบบัญชี
แยกประเภท

เรี ยกบัญชีแยกประเภท

ตรวจสอบการจับคูเ่ อกสาร
โดยใช้ Pivot table

ตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีและเอกสารประกอบ
รายการ

ปรับปรุงรายการบัญชี

จบ
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การตรวจสอบงบทดลอง
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ตรวจสอบข้ อ มู ล บั ญ ชี จ ะต้ อ งเรี ย กงบทดลองในระหว่ า งงวดบั ญ ชี ข อง
ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยตรวจสอบยอดดุลบัญชีในช่อง “ยอดยกมา” ว่ามีบัญชีที่ยกยอดมา บัญชีใดแสดงยอดผิดดุล
บัญชีทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจาแนกข้อผิดพลาดว่าเป็นของปีปัจจุบันหรือปีก่อน แล้วจึงตรวจสอบช่อง “ยอดยกไป”
หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ การล้างบัญชียกยอด ความเหมาะสมในการใช้ชื่อบัญชีบัญชีแยกประเภท
และการตรวจสอบรายการบัญชีอื่น ๆ เมื่อพบข้อคลาดเคลื่ อนให้ ดาเนินการเรียกบัญชีแยกประเภทของบัญชี
ดังกล่าวมาตรวจสอบรายละเอียด แล้วจึงตรวจสอบวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS หากยังไม่ทราบ
สาเหตุข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ให้เรียกรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตรวจสอบสาหรับการตรวจสอบ
บัญชีที่ปรากฏในงบทดลองมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เรียกงบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย โดยระบุงวด 1 ถึงงวดที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชี ด้วยคาสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH กรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal หรือรายงานงบทดลอง
รายวัน-หน่วยเบิกจ่าย กรณีเรียกรายงานผ่าน WebOnline แล้วจึงตรวจสอบข้อมูลบัญชีในช่อง “ยอดยกมา” และ
ช่อง “ยอดยกไป” ตามวิธีการที่กาหนด ส าหรับการเรียกงบทดลองในงวดถัดไปให้ ระบุเฉพาะงวดที่ต้องการ
ตรวจสอบเท่านั้น
2. ตรวจสอบดุลบัญชีในงบทดลอง
2.1 ให้ต รวจสอบดุล บัญ ชีแ ยกประเภทจากยอดคงเหลือ ในช่อ ง “ยอดยกไป” ที่
ปรากฏในงบทดลอง ดังนี้
2.1.1 บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้น
(1) บัญชีพักเงินนาส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(2) บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(3) บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(4) บัญชีปรับปรุงเงินฝากคลัง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(5) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(6) บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าตัดจาหน่ายสะสม เป็นต้น ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต
(7) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
ยกเว้นการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้องทยอย
ปรับปรุงเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
2.1.2 บัญชีหมวดหนี้สิน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น
(1) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(2) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
2.1.3 บัญชีหมวดส่วนทุน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีอื่นที่มิใช่บัญชีทุน
ของหน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี
2.1.4 บัญชีหมวดรายได้ ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ เช่น
บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ รายได้ (ระบุประเภท) จ่ายคืน เป็นต้น
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2.1.5 บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรายจ่าย
บัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลังอาจมียอดคงเหลือด้านเครดิต
2.1.6 บัญชีหมวดยกยอด (Conversion) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ เช่น
บัญชีพักเงินฝากคลัง บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ บัญชีพักเงินทดรองราชการ บัญชีพักใบสาคัญค้างจ่าย เป็นต้น
2.2 การตรวจสอบการใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับหน่วยงาน อาจเกิดจากส่วนราชการ
เลือกใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมาะสมกับการดาเนินงาน เช่น
2.2.1 บัญชีกลุ่มสินทรัพย์ราชพัสดุ เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ บัญชีพักที่ดินราชพัสดุ
บัญชีอาคารราชพัสดุ ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องกับอาคารราชพัสดุ เป็นต้น บัญชีกลุ่ มนี้ให้ใช้
เฉพาะกรมธนารักษ์เท่านั้น
2.2.2 บั ญ ชี ก ลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ Interface เช่ น อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง Interface
ครุภัณฑ์ Interface เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน และ
ส่วนราชการที่ได้รับอนุ ญาตให้ ใช้ระบบ Interface เช่น กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นต้น
2.2.3 บั ญ ชี ก ลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น บั ญ ชี ถ นน บั ญ ชี เ ขื่ อ น บั ญ ชี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น บัญชีกลุ่มนี้ให้ใช้เฉพาะส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น
กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น
3. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี
สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของบัญชี ที่ปรากฏในช่อง “ยอดยกไป” หรือรายการเคลื่อนไหว
ในช่อง “เดบิต” และ “เครดิต” ของงบทดลอง ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยคัดกรองข้อมูลที่มีความผิดปกติ
ได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่อไป
3.1 การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจานวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง “เดบิต” และ
ช่อง “เครดิต” ดังนี้
3.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
- ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภทรวมทั้ง
การถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารมาถือไว้ในรูปเงินสด เพื่อรอการจ่ายเงินต่อไป โดยมีความสัมพันธ์กับ
บัญชีรายได้แผ่นดิน บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่นบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเจ้าหนี้
ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เดบิต บัญชีเงินสดในมือ(1101010101)
เครดิต บัญชีรายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท) (41/42xxxxxxxx)หรือ
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (43xxxxxxxx) หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)หรือ
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104)หรือ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)หรือ
บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)หรือ
บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)
ฯลฯ
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- ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับนาเงินส่งคลัง รวมทั้งการนา
เงินสดฝากธนาคาร โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) หรือ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) หรือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
3.1.2 บัญชีพักเงินนาส่ง
- ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนาเงินส่งคลัง
เป็นเงินสด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินสดในมือ
เดบิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
- ด้ า นเครดิ ต เป็ น การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ อั ต โนมั ติ
หลังจากได้นาเงินส่งที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
โดยมีความสัม พัน ธ์กับ บัญชีค่ า ใช้จ่ายระหว่างหน่ว ยงาน-หน่ว ยงานโอนเงินรายได้แ ผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010102)
โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010103)
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5209010112)
ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)
3.1.3 บัญชีพักรอ Clearing
- ด้ า นเดบิ ต เป็ น การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ที่ ร ะบบบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ อั ต โนมั ติ
หลั ง จากที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) เรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค ได้ และได้ ป รั บ เพิ่ ม เงิ น ฝากธนาคารให้
กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง
เดบิต บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
เครดิต บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112)
-ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติหลังจากนา
เช็คส่ งที่บ มจ.ธนาคารกรุ งไทยเข้าบั ญชีเงิ นฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านัก งานคลั งจัง หวัด โดยมี
ความสั มพัน ธ์กับ บั ญชีค่าใช้จ่ ายระหว่างหน่ว ยงาน-หน่ว ยงานโอนเงินรายได้ แผ่ นดินให้ กรมบัญชีกลาง บัญ ชี
ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน-หน่ ว ยงานโอนเงิ น นอกงบประมาณให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า ง
หน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010102)
โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5210010103)
โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ
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เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน (5209010112)
ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
3.1.4 บัญชีเงินฝากคลัง
- ด้านเดบิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้
อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกข้อมูลนาส่งเงินเข้าระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลางกระทบยอดผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว
หรือการรับโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือการเบิกหักผลักส่ง โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้
ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีรายได้ระหว่างกัน -ภายในกรมเดียวกันบัญชีรายได้จากการอุดหนุน หน่วยงานภาครัฐ (สาหรับทุนหมุนเวียน)
เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (4308010105) หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้
จากรัฐบาล (4308010111) หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (4308010118) หรือ
บัญชี รายได้ จากการอุ ดหนุน -หน่ วยงานภาครัฐ (4302010101)
- ด้านเครดิต เป็นการบันทึกรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากคลังให้
อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง หรือการโอนเงินเข้าบัญชีโดยวิธีการโอนขายบิล หรือการเบิกหักผลักส่ง
โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (5210010105) หรือ
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้กรมบัญชีกลาง (5210010103) หรือ
เครดิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
3.1.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ)
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร หลังจาก
กรมบัญชีกลางสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง
(กรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยขอรับเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ) รวมทั้งการกลับรายการขอจ่ายเงิน ที่มี
ความสัมพันธ์กับบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกปรับลดเงินฝากธนาคาร หลังจาก
บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)
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3.1.6 บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเข้าระบบ GFMIS โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภท
งบประมาณ)จากรัฐบาล บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง(4308010101)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากกรมบัญชีกลาง
สั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยมีความสัมพันธ์ กับบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
เครดิต บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
3.1.7 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอจ่ายเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเพื่อขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิรับเงิ น โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีคา่ ใช้จ่าย บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
เครดิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.1.8 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากกรมบัญชีกลาง
สั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่ว ยงานรับ เงิน (ระบุป ระเภทงบประมาณ) จากรัฐ บาล บัญ ชีร ายได้ร ะหว่า งหน่ว ยงาน-หน่ว ยงานรับ เงิน
นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง(4308010101)
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- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเพื่อขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) หรือ
บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)
เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
3.1.9 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)
- ด้านเดบิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากที่บันทึกรายการ
ขอจ่ายเงินกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อขอรับ เงินเข้าส่วนราชการ หรือกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ เงินกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้ โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (ระบุประเภทงบประมาณ)จากรัฐบาล บัญชี
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน (43070101xx)
(ระบุประเภทงบประมาณ) จากรัฐบาล หรือ
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4308010101)
- ด้านเครดิต เป็นรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติหลังจากที่ระบบบันทึก
บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งด้านเดบิต โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายหรือบัญชีเ จ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก
เดบิต บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
เครดิต บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
3.2 การหาความสัมพันธ์ของบัญชีและจานวนเงิน ที่ปรากฏในงบทดลองช่อง "ยอดยกไป" ดังนี้
3.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้อาจเกิดจากจานวนเงินรายได้แผ่นดินที่เกิดจากการรับเงิน
รายได้แผ่นดินของส่วนราชการหรือรับรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น เงินงบประมาณที่เบิกมาเพื่อรอการจ่ายที่ถืออยู่
ในรูปเงินสด หรือเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อรอนาส่งคืนคลัง เงินนอกงบประมาณที่ได้รับมาแล้วยังมิได้นาส่งคลังหรื
อนาฝากคลังซึ่งอาจเป็นเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการหรือเงินนอกงบประมาณรับแทนส่วนราชการอื่ น
รวมทั้งเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่รอการจ่ายต่อไปซึ่งยอดเงินคงเหลือต้องตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62
หากมีผ ลต่า งให้จัดทางบกระทบยอด โดยผลต่างที่เ กิดขึ้นอาจเกิด จากยอดยกมาที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไขหรือ
อาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือข้อมูลนาส่งไม่ครบถ้วน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพัก เงินนาส่ง บัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอื่น ฯลฯ
แต่ทั้งนี้ ไม่อาจนายอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆที่กล่าวมาจับคู่กับบัญชีเงินสดในมือได้ลงตัวพอดี
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3.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)/บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินของรายการขอเบิกเงินที่ยังไม่ได้บันทึก
รายการขอจ่ายเงิน จึงควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของจานวนเงินคงเหลือ โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย รวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการ
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) หรือ
บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124)
เครดิต บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) หรือ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
3.2.3 บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินคงเหลือของบัญชีหมวดหนี้สินหรือ
รายได้เงินนอกงบประมาณที่นาฝากคลัง ซึ่งในแต่ละเดือนควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลังเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
ของจานวนเงินคงเหลือ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชี เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) หรือ
บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101) หรือ
บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) หรือ
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท 43xxxxxxxx)
3.2.4 บัญชีเงินทดรองราชการ
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการได้รับอนุญาตให้มีวงเงินทดรองราชการไว้
เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งจานวนเงินที่ได้รับจะต้องนาฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรืออยู่ในรูปเงินสดโดยมี
ความสัมพันธ์กบั บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดาเนินงาน
เดบิต บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)
เครดิต บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดาเนินงาน (2202010101)
3.2.5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ/บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ /
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามสัญญาการยืมเงินที่ยังมิได้บันทึก
รายการล้างเงินยืม โดยมีความสัมพันธ์กับสัญญาการยืมเงินที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
3.2.6 บัญชีวัสดุคงคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามมูลค่าของวัสดุคงคลังที่ยังไม่ได้
เบิกไปใช้ในการดาเนินงาน หรือจานวนเงินที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีความสัมพันธ์กับยอดคงเหลือที่
ปรากฏในบัญชีคุมวัสดุที่จัดทาขึ้นตามระเบียบทางราชการ
3.2.7 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินที่ยังมีได้จ่ายชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
หรือหลักฐานขอเบิกเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการจ่ายเงินที่ยังมิได้จ่ายชาระเงินและ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
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3.2.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินของการตรวจรับงานในระบบ GFMS
ที่ยังมิได้บันทึกรายการของเบิกเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับใบตรวจรับงานที่ยังไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน
3.2.9 บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน
ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากการเบิกเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ทั่ว ไปตามแผนการใช้จ่ ายเงินหรื อโครงการ โดยยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับเงินจากคลัง
นาเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักรับเงินอุดหนุน
เดบิต บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
เครดิต บัญชีพักรับเงินอุดหนุน (4302040101)
การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
หลังจากตรวจสอบข้อมูลบัญชีในหน้างบทดลองแล้ว พบว่าบัญชีแยกประเภทมีดุลบัญชีผิดดุล
หรือมีข้อคลาดเคลื่อน ให้ดาเนินการเรียกบัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวกรณีเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS
Terminal ให้ใช้คาสั่งงาน FBL3N มาตรวจสอบรายละเอียด โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ
รายละเอียดและกาหนดโครงร่ าง AC01 หรือโครงร่างอื่นที่มีรายละเอียดข้อมูลเช่น วันที่ผ่านรายการ จานวนเงิน
การกาหนด การอ้างอิง คีย์อ้างอิง 3 เป็นต้น หรืออาจเรียกรายงานผ่าน GFMIS Web online ให้เลือกรายงาน
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป สาหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจับคู่
ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น ซึ่งบางบัญชีอาจใช้วิธีการ
จับคู่ประเภทเอกสารไม่ได้ จึงจาเป็นต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจับคู่
ประเภทอกสารสามารถเลือกใช้ Pivot table ช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเป็น
อย่างมาก และทราบผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
การจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในบัญชีแยกประเภท
โดยทั่ว ๆ ไปการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแยกประเภทจะใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่มี
ความสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบว่าได้บันทึกรายการบัญชีเข้าในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการจับคู่
ประเภทเอกสารสามารถทาได้บางบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่รายการเคลื่อนไหวเข้า -ออกด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน เช่น
บัญชีเงินสดในมือ บัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง บัญชีเจ้าหนี้ การค้า –
บุคคลภายนอก บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย เป็นต้น สาหรับการจับคู่ประเภทเอกสารในบัญชีแยกประเภทเป็น ดังนี้
1. บัญชีเงินสดในมือ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับเงินและการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน หรือ
การรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณที่ต้องนาฝากคลัง การรับและนาส่งเงินงบประมาณประเภทเบิกเกินส่งคืน
ซึ่ ง การจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารบั ญ ชี นี้ จ ะไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ เงิ น การน าฝากเงิ น และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น นอก
งบประมาณที่ได้รั บ อนุ ญาตให้ น าฝากธนาคารพาณิช ย์ เนื่องจากจานวนเงินตามรายการรับหรือจ่ายเงินนอก
งบประมาณที่นาฝากธนาคารพาณิชย์มีจานวนเงินที่ไม่สมดุลกัน เช่น ได้บันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่
ต้องนาฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RE หรือแบบ บช. 01 ประเภทเอกสาร RE จานวน 100,000 บาท
และบันทึกรายการจ่ายเงินที่นาฝากธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_PP หรือ แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร
PP จานวนเงิน 5,000 บาท เป็นต้น สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินสดในมือ มีดังนี้
- RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินด้วยคาสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R1 หมายถึงการบันทีกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้วยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1 ระบุ
รายได้แผ่นดิน
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- RB หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณที่นาฝากคลัง ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RB หรือแบบ นส 01ระบุ
เงินนอกงบประมาณ
- R2 หมายถึง การบัน ทึก รายการนาเงิน นอกงบประมาณฝากคลัง ด้ว ย คาสั่ง งาน ZRP_R2 หรือ
แบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- RC หมายถึง การบัน ทึก รับ เงิน รายได้แ ผ่น ดิน แทนส่ว นราชการอื่น ด้ว ย คาสั่ง งาน ZRP_RC หรือ
แบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R3 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน
- RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่นด้วยคาสั่งงาน ZRP_R3 หรือแบบ
นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- R4 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลั งแทนส่ วนราชการอื่นด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R4 หรือแบบ นส 02-2ระบุเงินนอกงบประมาณ
- BD หมายถึง การบันทึกรับเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังมาแล้วมีเงินเหลือจ่ายที่จะต้องนาส่งคืนคลัง
เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BD
- R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือ
แบบนส 02-1 ระบุเบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- G4 หมายถึงการรั บคืนเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ด้ วยคาสั่ งงาน ZF_02_G4 หรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร G4
- R8 หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_R8
- RE หมายถึงการบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นาฝาก
ธนาคารพาณิชย์ด้วยคาสั่งงาน ZRP_RE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร RE
- PP หมายถึ งการบั น ทึ ก รายการจ่ า ยเงิน นอกงบประมาณที่น าฝากธนาคารพาณิ ช ย์ ด้ว ยค าสั่ ง งาน
ZF_02_PP หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP
- JR หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินฝากธนาคารหรือการถอนเงินฝากธนาคารด้วยคาสั่งงาน
ZGL_JR หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR
- S* หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน เช่น SA คือกลับรายการ RA (เอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน)
S1 คือกลับรายการ R1 (เอกสารนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน)
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การรับเงิน
การนาส่ง/นาฝากเงิน การกลับรายการ
1. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
RA
R1
ของหน่วยงาน
(นส 01)
(นส 02-1)
2. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
RA
SA
ของหน่วยงาน
(นส 01)
3. การกลับรายการนาส่งเงินรายได้
R1
S1
แผ่นดินของหน่วยงาน
(นส 02-1)
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รายการ
4. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน
5. การกลับรายการรับเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงาน
6. การกลับรายการนาส่งเงินนอก
งบประมาณของหน่วยงาน
7. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น
8. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

การรับเงิน
RB
(นส 01)
RB
(นส 01)
RC
(นส 03)

RD
(นส 03)

11. การกลับรายการรับเงินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
12. การกลับรายการนาส่งเงินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น

RD
(นส 03)

13. การรับและนาส่งคืนเงินทดรอง
ราชการเป็นเงินสด
14. การกลับรายการรับคืนเงินทดรอง
ราชการ
15. การกลับรายการนาส่งคืนเงินทดรอง
ราชการ

G4
(บช 01)
G4
(บช 01)

16. การรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

BD
(บช 01)
BD
(บช 01)

18. การกลับรายการนาส่งเงินเบิกเกิน
ส่งคืน

R2
(นส 02-1)
R3
(นส 02-2)

S2

SC
R3
(นส 02-2)

10. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนส่วนราชการอื่น

การกลับรายการ
SB

RC
(นส 03)

9. การกลับรายการนาส่งรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น

17. การกลับรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

ประเภทเอกสาร
การนาส่ง/นาฝากเงิน
R2
(นส 02-1)

S3

R4
(นส 02-2)
SD
R4
(นส 02-2)

S4

R8
(นส 02-2)
G4
R8
(นส 02-2)

S8

R6/R7
(นส 02-1)
BD
R6/R7
(นส 02-1)

S6/S7
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2. บัญชีพักเงินนาส่ง
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินสดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการ
บันทึกข้อมูลนาส่งเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักเงินนาส่ง มีดังนี้
- CJ หมายถึงเอกสารการนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
- CN หมายถึงเอกสารการนาส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือเปลี่ยนแปลง
ประเภทเอกสารการนาส่งเงิน
- CO หมายถึงการกลับรายการเอกสารการนาส่งเงิน CJ
- R1 หมายถึงการบัน ทีกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้ว ยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ
นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R2 หมายถึง การบัน ทึก รายการนาเงิน นอกงบประมาณฝากคลัง ด้ว ย คาสั่ง งาน ZRP_R2 หรือ
แบบนส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- R3 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R4 หมายถึงการบัน ทึกรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลั งแทนส่ วนราชการอื่นด้ว ยคาสั่ งงาน
ZRP_R4หรือแบบ นส 02-2ระบุเงินนอกงบประมาณ
- R6/R7 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือ
แบบนส 02-1 ระบุเบิกเกินส่งคืน หรือZRP_R7 หรือแบบ นส 02-1 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- R8 หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่ง ZRP_R8
- S*หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การบันทึกข้อมูล
การนาส่งเงินที่
การกลับรายการ
นาส่งเงิน
ธนาคารกรุงไทย
1.การนาส่งเงินสดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย R1/R2/R3/R4/
CJ
และการบันทึกข้อมูลนาส่งเงิน
R6/R7/R8
(ใบนาฝากเงิน)
(นส 02-1/นส02-2)
2.การกลับรายการนาส่งเงินที่ บมจ.
CJ
CO
ธนาคารกรุงไทย
3.การสร้างเอกสารการนาส่งเงินที่
R1/R2/R3/R4/
CN
กรมบัญชีกลางสร้างแทน บมจ.
R6/R7/R8
ธนาคารกรุงไทยหรือการเปลี่ยนแปลง
ประเภทเอกสารการนาส่งเงิน
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3. บัญชีพักรอ Clearing
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการนาส่งเงินเป็นเช็คที่ธนาคารกรุงไทยและบันทึก
ข้อมูลนาส่งเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพักรอ Clearing มีดังนี้
- CJ หมายถึงการนาเงินส่งที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามใบนาฝากเงิน (Pay in slip) โดยระบบจะแสดง
CJ จานวน 2 บรรทัดรายการ คือแสดง ณ วันที่นาฝากเงินและแสดง ณ วันที่เรียกเก็บเงินตามเช็คได้
- CN หมายถึงเอกสารการนาส่งเงิน ที่กรมบัญชีกลางสร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- CO หมายถึงการกลับรายการเอกสารการนาส่งเงิน
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
วันที่นาฝากเช็ค
วันที่ Clearing
1. การนาส่งเช็คที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่
CJ
CJ
นาฝาก และการ Clearing ณ วันที่เรียกเก็บเงินได้
ด้านเครดิต
ด้านเดบิต
2. การกลับรายการนาส่งเงินที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
CJ
CO
3. การสร้ างเอกสารการน าส่ งเงิน ที่กรมบัญชีกลาง
CN
CN
สร้างแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
4. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
การจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารส าหรั บ บั ญ ชี นี้ เพื่ อ ตรวจสอบการรั บ เงิ น ต า ม ร า ย ก า ร ข อ เ บิ ก เ งิ น ที่
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ต่อไป
และการบันทึกรายการขอจ่ายเงินหลังจากที่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีเงินฝากธนาคารมีดังนี้
- PY หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามรายการขอเบิกเงิน
- PM หมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการด้วยคาสั่งงาน
ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 05
- PZ หมายถึงการกลั บ รายการโอนเงินของกรมบัญชีกลางหรือรายการขอจ่ายเงินของส่ ว นราชการ
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การบันทึกรับเงิน การบันทึกรายการ การกลับรายการ
เข้าบัญชีเงินฝาก
ขอจ่ายเงิน
ธนาคาร
1. การรั บ เงิ น และการบั น ทึ ก รายการขอ
PY
PM
จ่ายเงิน
(ขจ 05)
2. การกลับรายการโอนเงิน
PY
PZ
3. การกลับรายการขอจ่ายเงิน
PM
PZ
(ขจ 05)
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5. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค้างรับที่เกิดจากรายการ
ขอเบิกเงินที่ขอรับเงิน เข้าส่วนราชการ เพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิรับเงิน และการลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ
เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการสาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค้างรับ
จากกรมบัญชีกลาง มีดังนี้
- KY หมายถึงระบบ GFMIS ได้บันทึกรับรู้บัญชีรายได้ค้างรับของรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
- PY หมายถึงกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามรายการขอเบิกเงิน
- KZหมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินที่ขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
- PZ หมายถึงการกลับรายการประมวลจ่ายเงินของส่วนราชการ
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การบันทึกรายการ การโอนเงินเข้าบัญชี การกลับรายการ
ขอเบิกเงิน
เงินฝากธนาคารของ
ส่วนราชการ
1. รายการขอเบิกถูกนาไปประมวลผลการ
KY
PY
จ่ายเงิน
2. การกลับรายการขอเบิกเงิน
KY
KZ
3. กลับรายการประมวลผลจ่ายเงิน
PY
PZ
6. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับและนาเงินรายได้แผ่นดินผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน ดังนี้
- RA หมายถึงการบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดินด้วยคาสั่งงาน ZRP_RA หรือแบบ นส 01 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R1 หมายถึงการบัน ทีกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้ว ยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ
นส 02-1 ระบุรายได้แผ่นดิน
- RC หมายถึงการบัน ทึก รับ เงิน รายได้แ ผ่น ดิน แทนส่ว นราชการอื่น ด้ว ย คาสั่ง งาน ZRP_RC หรือ
แบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R3 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R3 หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน
- S*หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน
การจ่ายชาระเงิน การกลับรายการ
1. การับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของ
RA
R1
ส่วนราชการ
(นส 01)
( นส 02-1)
2. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
RA
SA
ของส่วนราชการ
(นส 01)
3. การกลับรายการนาส่งเงินรายได้
R1
S1
แผ่นดินของส่วนราชการ
( นส 02-1)
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รายการ
4. การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน
ส่วนราชการอื่น
5. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
แทนส่วนราชการอื่น
6. การกลับรายการนาส่งเงินรายได้
แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น

การขอเบิกเงิน
RC
(นส 03)
RC
(นส 03)

ประเภทเอกสาร
การจ่ายชาระเงิน
R3
( นส 02-2)

การกลับรายการ
SC

R3
( นส 02-2)

S3

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืม
เป็นเงินสดหรือใบสาคัญ สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้เงินยืม มีดังนี้
- K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกที่ระบุเป็นเงินยืม ด้วยคาสั่งงาน ZRB60_K1 หรือ แบบ ขบ 02
หรือ แบบ ขบ 03 ระบุ “จ่ายให้ยืม”
- G1 หมายถึงการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 หรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร G1
- BE หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งและบัญชีลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้คืน
เงินยืมเป็นเงินสด ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
- KZ หมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
- GZ หมายถึงการกลับรายการบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นใบสาคัญ ด้วยคาสั่งงาน ZFB08
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
ประเภทเอกสาร
รายการ
การบันทึก
การส่งใช้เงินยืม
การกลับรายการ
รายการขอเบิก ใบสาคัญ เงินสด
เงิน
1. รายการขอเบิกเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม
K1
G1
BE
เป็นเงินสดและใบสาคัญ
( ขบ02/ขบ03) (บช01) (บช01)
2. การกลับรายการขอเบิกเงิน
K1
KZ
( ขบ02/ขบ03)
3. การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็น
G1
GZ
ใบสาคัญ
(บช01)
4. การกลับรายการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสด
BE
BE
(บช01)
(บช01)
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8. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกันหรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือเงินนอก
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
หรือบัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน มีดังนี้
- RC หมายถึง การบัน ทึก รับ เงิน รายได้แ ผ่น ดิน แทนส่ว นราชการอื่น ด้ว ย คาสั่ง งาน ZRP_RC หรือ
แบบ นส 03 ระบุรายได้แผ่นดิน
- R3 หมายถึงการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น ด้วยคาสั่งงาน
ZRP_R3หรือแบบ นส 02-2 ระบุรายได้แผ่นดิน
- RD หมายถึงการบันทึกรับเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่นด้วยคาสั่งงาน ZRP_RD หรือแบบ
นส 03 ระบุเงินนอกงบประมาณ
- R4หมายถึงการบั น ทึ กรายการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลั งแทนส่ ว นราชการอื่นด้ว ยคาสั่ งงาน
ZRP_R4หรือแบบ นส 02-2ระบุเงินนอกงบประมาณ
- S*หมายถึงการกลับรายการรับเงินหรือนาส่งเงิน
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน
การจ่ายชาระเงิน การกลับรายการ
1. การับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน
RC
R3
ส่วนราชการอื่น
(นส 03)
( นส 02-2)
2. การกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
RC
SC
แทนส่วนราชการอื่น
(นส 03)
3. การกลับรายการนาส่งเงินรายได้
R3
S3
แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
( นส 02-2)
4. การรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณ
RD
R4
แทนส่วนราชการอื่น
(นส 03)
( นส 02-2)
5. การกลับรายการรับเงินนอก
RD
SD
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
(นส 03)
6. การกลับรายการนาส่งเงินนอก
R4
S4
งบประมาณแทนส่วนราชการอื่น
( นส 02-2)
9. บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการจ่ายชาระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก มีดังนี้
- KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KA หรือแบบ ขบ 01
- KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KB หรือแบบ ขบ 01
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- KC หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KC หรือแบบ ขบ 02
- KD หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่าย
ตรงผู้ขาย ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KD หรือแบบ ขบ 02
- KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KG หรือแบบ ขบ 01
- KH หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KH หรือแบบ ขบ 03
- KEหมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการ
เพื่อนาไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KE หรือแบบ ขบ 02
- KFหมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยขอรับเงินเข้า
ส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KF หรือแบบ ขบ 02
- KI หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดยขอรับเงินเข้า
ส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อให้เจ้าหนี้ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KI หรือแบบ ขบ 03
- PA หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้
- PC หมายถึงกรมบัญชีกลางจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้
- PMหมายถึงส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือแบบ ขจ 05
- KZหมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง
- PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การขอเบิกเงิน
การจ่ายชาระเงิน การกลับรายการ
1. การขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่าย
KA/KB/KC/KD
PA
เจ้าหนี้ตรง
(ขบ01/ขบ02)
2. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อ
KG/KH
PC
จ่ายเจ้าหนี้ตรง
(ขบ01/ขบ03)
3. การขอเบิกเงินงบประมาณเข้า
KE/KF
PM
หน่วยงานเพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ
(ขบ 02)
4. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้า
KI
PM
หน่วยงานเพื่อนาเงินไปจ่ายต่อให้ผู้มีสิทธิ
(ขบ 03)
5. การกลับรายการขอเบิกเงิน
KA/KB/KC
KZ
KD/KG/KH
KE/KF/KI
(ขบ01/ขบ02/ขบ03)
6.การกลับรายการจ่ายเงินของ
PA/PC/PM
PZ
กรมบัญชีกลางหรือขอจ่ายเงินของ
ส่วนราชการ
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10. บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับงานในระบบ GFMIS ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและ
การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชาระหนี้ สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รับสินค้า/ใบสาคัญ มี
ดังนี้
- WE หมายถึงการบันทึกรายการตรวจรับงานหรือการยกเลิกการตรวจรับงาน ด้วยคาสั่งงาน MIGO
หรือแบบ บร 01
- KA หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KA หรือแบบ ขบ 01
- KB หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KB หรือแบบ ขบ 01
- KG หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ด้วยคาสั่งงาน ZMIRO_KG หรือแบบ ขบ 01
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การตรวจรับงาน
การขอเบิกเงิน
การกลับรายการ
1. การตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างจาก
WE
KA/KB
เงินงบประมาณ และการบันทึกรายการขอ
(บร 01)
(ขบ 01)
เบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้
2. การตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างจาก
WE
KG
เงินนอกงบประมาณ และการบันทึกรายการ
(บร 01)
(ขบ 01)
ขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเจ้าหนี้
3. การกลับรายการตรวจรับงาน
WE
WE
11. บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการและการจ่ายชาระ
เงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสาคัญค้างจ่าย มีดังนี้
- K0 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K0 หรือแบบ ขบ 02 หรือ ขบ 03
- K1 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกที่ระบุเป็นเงินยืม ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K1 หรือแบบ ขบ 02 หรือ
แบบ ขบ 03 ระบุ
- K2หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K2 หรือแบบ ขบ 03
- K6 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อถอนคืนรายได้แผ่นดิน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K6 หรือแบบ ขบ 05
- K8 หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KB หรือแบบ ขบ 02
- KL หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือน เงินจ่ายให้ยืม และเงินอุดหนุน
โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนาไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZFB_KL หรือแบบ ขบ 02
- KM หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนาไป
จ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KM หรือแบบ ขบ 02
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- KN หมายถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ โดยขอรับเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนาไปจ่าย
ต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_KN หรือแบบ ขบ 03
- KZหมายถึงการกลับรายการขอเบิกเงินโดยกรมบัญชีกลาง
- PMหมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือแบบ ขจ 05
- PZ หมายถึงการกลับรายการขอจ่ายเงินโดยส่วนราชการ ด้วยคาสั่งงานZFB08
ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
ประเภทเอกสาร
รายการ
การขอเบิกเงิน
การจ่ายชาระเงิน
การกลับ
รายการ
1. การขอเบิกเงินงบประมาณเข้า
KO/K1/K8/KL/KM
PM
ส่วนราชการ
(ขบ02)
(ขจ05)
2. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้า
KO/K1/KN(ขบ03)
PM
ส่วนราชการ
(ขจ05)
3. การขอเบิกเงินทดรองราชการ
K2
PM
(ขบ03)
(ขจ05)
4. การขอเบิกเงินเพื่อถอนคืนรายได้แผ่นดิน
K6
PM
(ขบ 05)
(ขจ05)
5. การกลับรายการขอเบิกเงิน
KO/K1/K2/K6/K8/
KZ
KL/KM /KN
(ขบ02/ขบ03/ขบ05)
6. การกลับรายการขอจ่ายเงิน
PM
PZ
(ขจ05)
12. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
การจั บคู่ประเภทเอกสารส าหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาษีค้างจ่ายจากรายการขอเบิกเงิน ที่
หน่วยงานจะต้องนาส่งเงิน โดยวิธีการเบิกหักผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมสรรพากรหลังจากที่ได้ประมวลผล
จ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายเงินกรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ
GFMIS หลังจากที่ได้จ่ายชาระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับ เงิน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีภาษีหัก ณ ที่
จ่ายรอนาส่ง มีดังนี้
- JV หมายถึงระบบบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภท
ภาษีให้แก่กรมสรรพากร
- PMหมายถึงการบันทึกรายการขอจ่ายเงินด้วยคาสั่งงาน ZF_53_PM หรือแบบ ขจ 05
- PA หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง
- PC หมายถึงกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้โดยตรง
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ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
ประเภทเอกสาร
รายการ
ภาษีของรายการ การประมวลผล การจ่าย
ขอเบิกเงิน
จ่ายเงิน
ชาระเงิน
1. การบั น ทึ ก รายการขอจ่ า ยเงิ น ที่ มี
JV
PM
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. การบั น ทึก รายการประมวลผลสั่ ง
JV
PA/PC
จ่ายเงินตรง
3. การกลับรายการขอจ่ายเงินที่มีภาษี
JV
PM
หัก ณ ที่จ่าย
4. การกลับรายการประมวลผล
PA/PC
สั่งจ่ายเงินตรงให้เจ้าหนี้โดยมีภาษีหัก
ณ ที่จ่าย

การกลับ
รายการ

JZ
PZ
PZ

13. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
การจับคู่ประเภทเอกสารสาหรับบัญชีนี้ เพื่อตรวจสอบการรับรู้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณเป็นบัญชี
เบิกเกินส่งคืน การนาส่งเงินคืนคลัง และการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกินส่งคืน สาหรับประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง มีดังนี้
- BD หมายถึง การบันทึกรายการรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BD4 หรือแบบ บช 01
ประเภทเอกสาร BD
- BEหมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนภายในปีงบประมาณเดียวกันกับที่บันทึกรับรู้
เงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคาสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE
- BF หมายถึงการบันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืนต่างปีงบประมาณกับที่บันทึกรับรู้เงินเบิกเกินส่งคืน
ด้วยคาสั่งงาน ZRP_BF หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BF
- R1หมายถึงการบันทึกรายการนาส่งเงินเบิกเกินส่ งคืนเป็นรายได้แผ่นดินเนื่องจากนาส่ งเงินต่างจาก
ปีงบประมาณที่บันทึกรับรู้รายการเบิกเกินส่งคืนด้วยคาสั่งงาน ZRP_R1 หรือแบบ นส 02-1
- R6 หมายถึงการบั น ทึกรายการนาส่ งเงิ นเบิ กเกิ นส่ งคืนภายในปีงบประมาณที่บันทึ กรับรู้ร ายการ
เบิกเกินส่งคืนด้วยคาสั่งงาน ZRP_R6 หรือแบบ นส. 02-1
- S1/S6 หมายถึงการกลับรายการนาส่งเงิน
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ดังนั้นการจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีนี้ประกอบด้วย
รายการ
ประเภทเอกสาร
การรับรู้เงิน
การนาเงินส่งคลัง การลดยอดเงิน
เบิกเกินส่งคืน
เบิกเกินส่งคืน
1. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกิน
BD
R6
BE
ส่งคืน การนาเงินส่งคืนคลัง
(บช 01)
(นส02-1)
(บช 01)
ภายในปีงบประมาณและการ
บันทึกลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน
2. การบันทึกรับรู้เงินเบิกเกิน
BD
R1
BF
ส่งคืน การนาเงินส่งคืนคลังข้าม
(บช 01)
(นส02-1)
(บช01)
ปีงบประมาณ และการบันทึก
ลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน
3. การกลับรายการเงินเบิกเกิน
BD
ส่งคืน
(บช 01)
4. การกลับรายการลดยอดเงิน
BE
เบิกเกินส่งคืน
BF
(บช01)
5. การกลับรายการนาส่งเงิน
R6
เบิกเกินส่งคืน
R1
(นส02-1)

การกลับ
รายการ

BD
(บช 01)
BE
BF
(บช01)
S6
S1

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นการประเมินความสาเร็จในการจัดทาบัญชีการเงิน
และบัญชีบริหารของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสามารถนาข้อมูล
ไปใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยกรมบั ญ ชี ก ลางได้ กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค0410.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กาหนด
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสารธารณะ
เรื่ องที่ 3 ความรั บผิ ดชอบ สามารถจัดส่ งรายงานและแก้ไขข้อทักท้ว งข้อมูล ทางบัญชีได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล มีการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และสามารถนาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในแนวทางการจั ด ท ารายงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ส าหรั บ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้ เสนอผลงานนาเสนอเพียงบัญชีการเงิน
เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3
2. รอบการประเมินผล เป็นการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ ดังนี้
เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3 ใช้ข้อมูลด้านบัญชีการเงินที่จัดทาบัญชีและรายงานการเงินประจาปี
3. การรายงานผลผลการประเมินของหน่วยงานในเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3 ให้หน่วยงานระดับ
หน่วยเบิกจ่ายและหน่วยงานระดับกรม ใช้แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (แบบ สรก. 62-1)
สาหรับบันทึกคะแนนผลการประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3 ดังนี้
3.1 หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
ให้ ใ ช้แ บบรายงานการประเมิ นผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานด้า นบั ญชี
สาหรับรายงานคะแนนผลการประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1
3.2 หน่วยงานระดับกรม
ให้ ใ ช้แ บบรายงานการประเมิ นผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานด้า นบั ญชี
สาหรับรายงานคะแนนผลการประเมินฯเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 (คะแนนของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด) และรายงาน
คะแนนผลการประเมินเรื่องที่ 3.2 ถึงเรื่องที่ 3.6 เพื่อรายงานผลคะแนนในภาพรวมระดับกรม
4. การส่งข้อมูล
4.1 หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งแบบ สรก. 62-1 และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล (ให้ส่งเป็นรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาคส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสานักงานคลังจั งหวัดในท้องที่ที่หน่วยงานตั้งอยู่ สาหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางจัดส่งให้
กรมบัญชีกลาง
4.2 หน่วยงานระดับกรม ส่งแบบ สรก. 62-1 โดยรวบรวมคะแนนของหน่วยงานภายใต้
สังกัด และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล (ให้ส่ง
เป็นรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เพื่อรายงานผลคะแนนในภาพรวมหน่วยงานระดับกรม ด้านบัญชีการเงิน
ภายใน 45 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ ส่งให้กรมบัญชีกลาง
แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กาหนด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่ว นราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับเรื่องที่ 1
ถึงเรื่องที่ 3 มีดังนี้

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยัง
ไม่ส่งใช้ใบสาคัญ

40

50

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับรายงานแสดง
การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคาสั่งงาน ZGL_RPT013 และ
รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ
GFMIS

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
(1101020501)

1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ (1102010101)
งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับสรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่ง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ใช้ใบสาคัญ
(1102010102)

งบกระทบยอดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร

40

มีการจัดทางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน
25xx ด้วยวิธีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงิน
ฝากธนาคารและแนวทางการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ภาครัฐ (หากจัดทาไม่ครบทุกบัญชีจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)

รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันที่จัดทาตาม
ระเบียบฯ

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

30

คะแนน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร
(ทุกบัญชี)

เกณฑ์
เรื่องที่ประเมิน
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง
1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป”ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
(Accuracy) 450 คะแนน
(ร้อยละ 45)
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับรายงานเงิน
(1101010101)
คงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง

แนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
สาหรับเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3
แนวทางการประเมิน

28

25

ยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับสรุปรายงานผล
การตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี

60

15

40

ยอดคงเหลือของบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ และ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับสรุปรายการ
ใบแจ้งหนี้ ใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ตรงกับสรุปรายงานผล
การตรวจสอบวัสดุประจาปี

คะแนน

แนวทางการประเมิน

1.1.7 งบทดลองแสดงข้อมูลทาง งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ไม่มีบัญชีผิดดุลและบัญชีพักไม่มียอดคงค้างใน
บัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ
รายงานผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างโดยดุลบัญชีปกติที่ได้รับ
และต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง การยกเว้น มีบัญชีดังต่อไปนี้
- บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
- บัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)
- บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง (5210010112)

1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง
(1105010105)
บัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)

เกณฑ์
เรื่องที่ประเมิน
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง
1.1.5 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
(Accuracy) 450 คะแนน (2102040102)
(ร้อยละ 45) (ต่อ)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงาน
ภาครัฐ (2101010101)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า –
บุคคลภายนอก (2101010102)

รายงานผิดดุลและ
รายงานข้อมูลบัญชีที่
ต้องไม่มียอดคงค้าง

สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี

สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี

สรุปใบแจ้งหนี้/
ใบสาคัญ ที่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
การบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืม ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
งบประมาณ (1102010101)
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
(1102010102)

40

40

การบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย นาฝาก โอน และปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังตรงกับรายงาน
แสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคาสั่งงาน ZGL_RPT013 ใน
ระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง
(1101020501)

คะแนน

30

แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่าง
ปีงบประมาณ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การทาด้วย Pivot table ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่องแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS การตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่น
VLOOKUP หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่าง ๆ หรือวิธีการใดก็ได้
ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร สาหรับบัญชีดังต่อไปนี้

แนวทางการประเมิน

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
มีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ นาส่งหรือนาฝากเงิน เป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังได้
(1101010101)
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง
(1101020601)
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อ
นาส่งคลัง (1101020606)

เกณฑ์
เรื่องที่ประเมิน
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง
1.2 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยก
(Accuracy) 450 คะแนน ประเภทในระบบ GFMIS ระหว่าง
(ร้อยละ 45) (ต่อ)
ปีงบประมาณ

แสดงการตรวจสอบ
(พร้อมคาชี้แจงผลต่าง
(ถ้ามี))

แสดงการตรวจสอบ
(พร้อมคาชี้แจงผลต่าง
(ถ้ามี))

แสดงการตรวจสอบ
(พร้อมคาชี้แจงผลต่าง
(ถ้ามี))

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ 2
ความโปร่งใส
(Transparency)
150 คะแนน
(ร้อยละ 15)

2.1 การเปิดเผบงบทดลองสู่
สาธารณะ

รวม
มีการเผยแพร่งบทดลองประจาเดือนกันยายน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
30 วันนับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น

เกณฑ์
เรื่องที่ประเมิน
แนวทางการประเมิน
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง
1.2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร
การบันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
(Accuracy) 450 คะแนน (เงินงบประมาณ) (1101020603)
(ร้อยละ 45) (ต่อ)
บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ)
(1101020604)
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
(เงินกู้) (1101020605)
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
(2102040102)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ
(2101010101)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
(2101010102)

หลักฐานการเปิดเผย

แสดงการตรวจสอบ
(พร้อมคาชี้แจงผลต่าง
(ถ้ามี))

40

450
100

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

คะแนน
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เรื่องที่ 3
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
200 คะแนน
(ร้อยละ 20)

เกณฑ์
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 2
ความโปร่งใส
(Transparency)
150 คะแนน
(ร้อยละ 15)
150
40

รวม
หน่วยเบิกจ่ายนาส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้ สตง. หรือสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด (หาก
นาส่งไม่ทันภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนดทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็น
ศูนย์)
ส่วนราชการระดับกรมนาส่งรายงานการเงินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณให้ สตง. และนาส่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ด้วย
ส่วนราชการระดับกรมจัดทารูปแบบของรายงานการเงินระดับกรมประจาปีที่ส่งให้
สตง. ตรงกับรูปแบบการนาเสนอรายงานการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการ
นาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลในรายงานการเงินระดับกรมประจาปี ที่ส่งให้ สตง. ตรงกับรายงานการเงิน
ระดับกรม (งบการแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินด้วย
คาสั่งงาน ZGL_RPT801)

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้
สานักงานการตรวจเงิน (สตง.) หรือ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค

3.2 การจัดส่งรายงานการเงินระดับ
กรมให้ สตง.และกรมบัญชีกลาง

3.3 รูปแบบรายงานการเงินที่ส่งให้
สตง.เป็นไปตามมาตรฐานที่
กรมบัญชีกลางกาหนด

3.4 ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้
สตง. เท่ากับข้อมูลรายงานในระบบ
GFMIS

20

20

20

50

มีการจัดทารายละเอียดรายการบัญชีที่สาคัญประกอบงบทดลองประจาเดือนกันยายน
และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลอง
ดังกล่าวให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สาคัญ
ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผล ฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีสาคัญของงบทดลอง
ประจาเดือนกันยายน

คะแนน

แนวทางการประเมิน

เรื่องที่ประเมิน

รายงานการเงินระดับ
กรมประจาปี

รายงานการเงินระดับ
กรมประจาปี

หลักฐานการส่งให้ สตง.
และ กรมบัญชีกลาง

หลักฐานการส่งให้ สตง.
หรือสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

หลักฐานรายละเอียดที่
จัดทา

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์
การประเมินผลฯ
เรื่องที่ 3
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
200 คะแนน
(ร้อยละ 20)

รวม
รวมทั้งสิ้น

200
800

50

3.6 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชี
มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ ภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
ของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่
ได้รับการทักท้วง

คะแนน
50

แนวทางการประเมิน

3.5 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชี
มีมีการตอบข้อทักท้วงตามข้อสังเกตของ สตง.ปีล่าสุด ให้ สตง.ภายใน 60 วัน นับแต่
การเงินตามข้อสังเกตประกอบการ วันที่ได้รับแจ้ง
ตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปี
ล่าสุด

เรื่องที่ประเมิน

หลักฐานการตอบข้อ
ทักท้วงตามข้อสังเกต
ของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการ
ทักท้วง

หลักฐานการตอบข้อ
ทักท้วงตามข้อสังเกต
ของ สตง.ปีล่าสุด

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

33

34
ข้อมูลผลงานที่ดาเนินการ
ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.3/50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 กองบริหารการคลัง
ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงินของกรมประมง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อให้หน่วยงานปฏิบัติ และจัดส่งรายงานตาม
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กองบริหารการคลังตรวจสอบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ดังนี้
การแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน
การแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน มีดังนี้
1. เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง
1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับ
เอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
เรื่ อ งที่ 1.1.1 บั ญ ชี เ งิ น สดในมื อ (1101010101) ตรงกั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ
ประจาวันที่จัดทาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 37
เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) มีการจัดทางบกระทบยอดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารครบทุกบัญชี ตรงกับรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคาร (Statement) ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 38
เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงิน ฝากคลัง (1101020501) มีการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคาสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะ
เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 39
เรื่องที่ 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้
เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ตรงกับสรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยั งไม่ได้ส่งใช้ใบสาคัญ ตัวอย่างปรากฏ
ตามหน้าที่ 40
เรื่องที่ 1.1.5 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102) ตรงกับสรุปรายการใบแจ้งหนี้
ใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผู กพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ตัวอย่างปรากฏตาม
หน้าที่ 40
เรื่ อ งที่ 1.1.6 บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง (1105010105) ตรงกั บ สรุ ป รายงานผลการ
ตรวจสอบวัส ดุ ตัว อย่ างปรากฏตามหน้าที่ 41 และบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) ตรงกับสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 41
เรื่องที่ 1.1.7 งบทดลองไม่มีบัญชีผิดดุลและบัญชีพักไม่มียอดคงค้างในรายงานผิดดุล
และรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 42
1.2 การเคลื่ อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS แสดงวิธีการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ด้วยการทา Pivot Table โดย
ตรวจสอบด้วยการใช้ฟังก์ชั่นหรือสูตรต่าง ๆ สาหรับบัญชีดังต่อไปนี้
1.2.1 การตรวจสอบด้วยการใช้สูตร ABS ก่อนจัดทาPivot ได้แก่ บัญชี เงินสดในมือ
บัญชีเงินฝากธนาคารใน/นอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้
การค้าหน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกตัวอย่างปรากฏหน้าที่ 43
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1.2.2 การตรวจสอบด้วยการใช้สูตร IF ก่อนจัดทา Pivot ได้แก่ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
ใน/นอกงบประมาณตัวอย่างปรากฏหน้าที่ 44
1.2.3 การตรวจสอบด้ว ยการใช้สู ตร VLookup จะใช้ในการตรวจสอบรายงาน
เคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและบัญชีเงินฝากคลังตัวอย่างปรากฏหน้าที่ 45
2. เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ มีการเปิดเผยงบทดลองประจาเดือน กันยายน
โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ตัวอย่างปรากฏหน้า 46
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน
กันยายน ตัวอย่างปรากฏหน้าที่ 47
3. เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ
หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด (ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป) ตัวอย่างปรากฏหน้า 47
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ตัวอย่างงบทดลองบางส่วน
ข้อมูลยอดคงเหลือประกอบตามตัวอย่างที่หน่วยงานต้องตรวจสอบให้ตรงกับยอดยกไป ของบัญชีต่อไปนี้
บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารใน/นอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้ใน/นอกงบประมาณ
บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีสินทรัพย์ บัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
และบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.1 รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Statement)
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน..........................................................
ธนาคาร..........................สาขา................................เลขที่บัญชี....................
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท........................................... รหัสบัญชีแยกประเภท............................
ณ วันที่ .............................................

ตัวอย่าง Statement
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคาสั่งงาน ZGL_RPT013 ในระบบ GFMIS
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน ....................................รหัสหน่วยเบิกจ่าย.............................
ณ วันที่.........................................

ตัวอย่างรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ตรงกับสรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสาคัญ

ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.5 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2102040102)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)
ตรงกับสรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยัง
ไม่ได้จ่ายเงิน
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุและรายงานตรวจนับวัสดุประจาปี

ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.6 บัญชีสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจาปี
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ตัวอย่างเรื่องที่ 1.1.7 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

รายงานข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ

รายงานข้อมูลบัญชีพักที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
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1.2 ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ
1.2.1 ตัวอย่างการตรวจสอบด้วยการใช้สูตร ABS และจัดทา Pivot Table

ตัวอย่างการตรวจสอบด้วยการใช้สูตร ABS ก่อนจัดทาPivot

ตัวอย่างการใช้สูตร ABS และทา Pivot table
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1.2.2 ตัวอย่างการตรวจสอบด้วยการใช้สูตร IF และจัดทา Pivot Table

ตัวอย่างการใช้สูตร IF ก่อนจัดทา Pivot

ตัวอย่างการใช้สูตร IF และจัดทา Pivot
(กรณีผลรวมทั้งหมดไม่เป็นศูนย์ ต้องอธิบายรายการทุกบรรทัดที่ไม่เป็นศูนย์)
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1.2.3 ตัวอย่างการตรวจสอบด้วยการใช้สูตร VLookup
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ตัวอย่างเรื่องที่ 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

47
ตัวอย่างที่ 2.2 ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สาคัญ

ตัวอย่างหนังสือการจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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บทที่ 3 บทวิเคราะห์
ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0504.3/50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 กองบริหารการคลัง
ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินของกรมประมง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติ และจัดส่งรายงานตาม
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ก องบริหารการคลังตรวจสอบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จาก
การตรวจสอบข้อมูลจานวน 204 หน่ ว ยงาน พบว่ า ยั ง มี หน่วยงานหลายแห่งที่มีข้อมูลด้านบัญชีคลาดเคลื่อนใน
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง เช่น ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ในงบทดลองไม่ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน จับคู่
เอกสารไม่ถูกต้อง ใส่สูตรผิด โดยพบข้อคลาดเคลื่อนร้อยละ 70 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส พบข้อคลาดเคลื่อน เช่น
หน่วยงานไม่มีการเปิดเผยงบทดลอง รายละเอียดการเปิดเผยไม่ถูกต้อง โดยพบข้อคลาดเคลื่อนร้อยละ 20 เรื่องที่ 3
ความรั บผิ ดชอบ พบข้อคลาดเคลื่อน เช่น หน่วยงานจัดส่ งงบทดลองให้ ส านั ก งานการตรว จเงิ น แผ่ น ดิ น
ภายในเดื อ น และเกิ น กาหนดโดยพบข้ อ คลาดเคลื่ อ นร้อยละ 10 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลาดเคลื่อน เช่น ไม่ระบุวันที่รับเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน
ลงนามไม่ครบ กรรมการเก็บรักษาเงินลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน ไม่มีกรรมการลาดับถัดไปปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นต้ น
2. หน่วยงานจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารคลาดเคลื่อน เช่น
- งบทดลองแสดงยอดคงเหลือ 956 บาท แต่รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement) เป็น ศูนย์ หน่วยงานไม่มีการกระทบยอดเงินที่ต่างกันว่าเกิดจากสาเหตุใด
- จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบทุกบัญชี
- ไม่ใส่ยอดคงเหลือตามยอดยกไปในงบทดลอง
- ไม่ใส่ผลรวมด้านบวกและด้านจ่าย
- แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารไม่ครบทุกหน้า และไม่ครบทุกบัญชี
3. หน่วยงานมีการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลังคลาดเคลื่อน เช่น
- ยอดคงเหลือในงบเทียบยอดไม่ตรงตามงบทดลอง
- เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังไม่ครบทุกบัญชี
- ไม่แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
- ใช้แบบฟอร์มผิด โดยจัดทาเป็นงบกระทบยอดเงินฝากคลัง ไม่ใช่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
4. แบบสรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสาคัญ กรอกรายละเอียดไม่ตรงกับยอดยกไป
ในงบทดลอง และไม่กรอกรายละเอียดช่องสัญญาการยืมเงิน
5. แบบสรุปรายการใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เช่น ข้อมูลในแบบสรุปรายการใบสาคัญไม่ตรงกับยอดยกไปในงบทดลองหน่วยงานไม่กรอก
รายละเอียดหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่เป็นเอกสารคุมมือ
6. แบบรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ/แบบรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
- แบบรายงานผลการตรวจสอบวัสดุไม่ตรงกับงบทดลอง งบทดลองไม่ตรงกับรายงาน
การตรวจนับวัสดุประจาปี ส่งรายงานวัสดุประจาปีที่กรรมการยังไม่ตรวจนับและไม่มีลายเซ็นกรรมการ
- แบบรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน กรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน
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7. รายงานแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างพบ
คลาดเคลื่อน เช่น บัญชีผิดดุลและบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างหน่วยงานจัดส่งโดยไม่มีการปรับปรุงบัญชีก่อน เรียก
งวดบัญชีไม่ถูกต้อง
8. การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทหน่วยงานใช้สูตรคลาดเคลื่อนเช่น
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ ต้องตรวจสอบ
ด้วยการใช้สูตร IF แต่ใช้สูตร ABS
- การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากคลังไม่เรียก
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังมาทาการตรวจสอบด้วย
- การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และการใช้สูตรในการตรวจสอบไม่ถูกต้องทาให้ผลตรวจสอบขึ้น
N/A ซึ่งหมายถึงข้อมูลไม่สมบูรณ์
9. การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทหน่วยงานไม่มีการอธิบายบรรทัดรายการ
ที่ไม่เป็นศูนย์ ซึ่งรายการที่ไม่เป็นศูนย์อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
- บัญชีเงินสด มีการจัดเก็บซ้า จัดเก็บแต่ไม่ได้นาส่ง หรือนาส่งข้ามเดือน
- บัญชีเงินฝากธนาคารใน/นอกงบประมาณ บันทึกรายการขอเบิกแต่บันทึกขอจ่ายข้ามเดือน
- บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ มีการยืมเงินในเดือนปัจจุบัน แต่ส่งชดใช้
เงินยืมในเดือนถัดไป
- บัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก และบัญชี
ใบสาคัญค้างจ่าย บันทึกรายการขอเบิกแต่บันทึกขอจ่ายข้ามเดือน
10. การเปิ ด เผยงบทดลองสู่ ส าธารณะ พบข้ อ คลาดเคลื่ อ น เช่ น เปิ ด เผยข้ อ มู ล ผิ ด เดื อ น
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีไม่ตรงกับงบทดลอง การสแกนไฟล์เปิดเผยงบทดลองไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
11. การจัดส่งรายงานงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานมีการจัดส่งรายงาน
งบทดลองภายในเดือน เช่น งบทดลองของเดือนมกราคม ต้องส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่หน่วยงานจัดส่ง
วันที่ 31 มกราคม ซึ่งระบบยังประมวลผลไม่ครบทั้งเดือน และมีการคัดลอกไฟล์จากเดือนก่อนมาใช้แต่ไม่แก้ไข
เดือนในการจัดส่ง เป็นต้น

50
แนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนภูมิภาค
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ที่หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคต้องดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ที่กรมบัญชีกลางกาหนด จานวน 3 เรื่อง
ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กาหนด ได้แก่
1.1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือยอดคงเหลือของบัญชีนี้อาจเกิดจากจานวนเงิน รายได้แผ่นดินที่เกิดจากการรับเงิน
รายได้แผ่นดินของหน่วยงานหรือรับรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น เงินงบประมาณที่เบิ กมาเพื่อรอการจ่าย
ที่ถือยู่ในรูปเงินสด หรือเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อรอนาส่งคืนคลัง เงินนอกงบประมาณที่ได้รับมาแล้วยังไม่ได้นาส่งคลัง
หรือนาฝากคลัง รวมทั้งเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่รอการจ่ายต่อไปซึ่งยอดเงิน
คงเหลือต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาส่งคลัง พ.ศ. 2562หากมีผลต่างให้จัดทางบกระทบยอดผลต่างที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากยอดยกมาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือ
อาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลจัดเก็บหรือนาส่งไม่ครบถ้วน โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีพักเงินนาส่ง บัญชีเบิกเกินส่งคืน
รอนาส่ง บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน รายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝากอื่น ฯลฯ
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” แสดงตัวเลขตรงกับ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1101010101 เงินสดในมือ

79,715.35

8,759,878.55

(8,086,243.90)

753,350.00

วิธีการดาเนินการ
1. ตรวจสอบยอดเงินสดในมือตามงบทดลองในช่อง “ยอดยกไป” ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันที่
ส่วนราชการจัดทาตามระเบียบฯ
2. การจัดทารายงานเงินสดคงเหลือประจาวันของหน่วยงาน
2.1 รายงานเงินสดคงเหลือประจาวันของเงินงบประมาณ ควรแยกต่างหากกับเงินทดรองราชการ
2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินต้องลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกครั้ง ห้ามใช้การพิมพ์ชื่อ
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบ
2.3 การรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องลงลายมือชื่อในวันทาการถัดไป
2.4 กรณีมีการรับ – จ่ายเงิน แต่ไม่มีเงินสดคงเหลือประจาวัน ให้หน่วยงานจัดทารายงานเงินสดคงเหลือประจาวันด้วย
2.5 กรณีไม่มีการรับ – จ่ายเงิน และไม่มีเงินสดคงเหลือประจาวัน จะไม่ทารายงานเงิ น คงเหลื อ ประจาวัน
วันนั้นก็ได้ แต่ให้ หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการรับ – จ่ายเงินของวันถัดไป ทั้งนี้ต้องทา
รายงานเงินสดคงเหลือทุกสิ้นเดือน และให้กรรมการลงลายมือชื่อให้ครบแม้จะไม่มีเงินสดคงเหลือก็ตาม
3. หากเงินสดในมือช่อง “ยอดยกไป”ในงบทดลองไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ให้ตรวจสอบการ
บั น ทึ ก รายการเข้ า ระบบ GFMIS ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับเงินสด เช่น เงินนอกงบประมาณ(เงินฝากคลัง) เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงานจาก
GFMIS Web Online
การเรียกรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภท ระบุบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ
(หน่วยเบิกจ่าย)
(1101010101)
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ตรวจสอบให้ครบทั้งเดือน นาไปตรวจสอบกับทะเบียนเงินสดในมือ เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อคลาดเคลื่อน
ให้รีบปรับปรุงเข้าระบบทันที
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
1. บันทึกจัดเก็บเงินสดซ้า
2. มีการบันทึกจัดเก็บในเดือนปัจจุบันแต่บันทึกนาส่งในเดือนถัดไป
3. มีการบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ไม่ได้ปรับปรุง บช.01 ประเภท JR
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ตัวอย่างรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ........กองตัวอย่าง............จังหวัด/อาเภอ......กรุงเทพฯ..............
ประจาวันที่..30..เดือน....กันยายน..... พ.ศ. ...2562......
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ธนบัตร
7,140 - เช็ค 49 ฉบับ
เหรียญกษาปณ์
10 - เป็นเงิน 746,200 บาท
เช็ค.....49........ฉบับ
476,200 - ธนบัตร
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .........................
1,000x7 = 7,000
.........................
100x1 = 100
.........................
20x2 = 40
เหรียญ
10x1 = 10
เงินทดรองราชการ = 5,000
รวมทั้งสิ้น

บาท

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

753,350 -

ควรแยกเล่มกับเงินงบประมาณ

เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ............................ک....................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) ......................................................................หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้
นาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ
.......นายหนึ่ง.....มกราคม........
กรรมการ

.......................................
กรรมการ
ทราบแล้ว

....ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ติดราชการ..
กรรมการ

ผิด ที่ถูกต้องกรรมกำรต้อง
ลงลำยมือชื่อ 2 คน

..............................................
หัวหน้าส่วนราชการ

- กรณีลาพักผ่อน
ให้ผู้รับมอบหมายงานปฏิบตั ิ
หน้าที่แทน
- กรณีลาป่วย/ติดราชการ
ให้กรรมการลาดับถัดไป
ปฏิบัติหน้าที่แทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.......30...........เดือน...........กันยายน.............. พ.ศ. ....2562.......
ผิด ที่ถูกต้อง ต้องเป็นวันทำกำรถัดไป คือ 1 ตุลำคม 2562

ลงชื่อ.................ک..................เจ้าหน้าที่การเงิน
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1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินของรายการขอเบิกเงินที่ยังไม่ได้บันทึก
รายการขอจ่ายเงิน จึงควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของจานวนเงินคงเหลือ โดยมี
ความสัมพันธ์กับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายรวมทั้งบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก เฉพาะกรณี
ขอเบิกเงินเข้าหน่วยงาน หน่วยงานมีการจัดทางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนครบทุกบัญชี
และทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2554
ประโยชน์ที่ได้รับ การจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือตาม Bank Statement กับยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
วิธีการดาเนินการ
การจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
1. ณ สิ้นเดือน ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในช่อง “ยอดยกไป” กับรายงานเงินฝากธนาคาร (Bank
Statement) ของธนาคาร หากยอดคงเหลือตรงกัน ให้นายอดคงเหลือจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารได้ทันที
(ตามตัวอย่างที่ 1) บัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องจัดทางบกระทบยอด ดังนี้
1.1 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603
1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604
1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง 1101020601
1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง 1101020606
2. หากข้อ 1 มียอดไม่ตรงกันจะต้องดาเนินการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ตามตัวอย่างที่ 2) โดย
2.1 นายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือในงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน มาจัดทางบกระทบยอดเพื่อให้มี
ยอดตรงกันกับ Bank Statement
2.2 เปรี ย บเที ย บรายการเคลื่ อ นไหวในรายงาน การแสดงบรรทั ด รายการบั ญ ชี แ ยกประเภท
(GFMIS)กับ รายการเคลื่อนไหวใน Bank Statement และตรวจสอบหาสาเหตุของรายการที่แตกต่างกัน
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
1. เงินฝากระหว่างทาง อาจเกิดจาก หน่วยงานฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายหลังจากเวลาที่ธนาคาร
ปิดรับ ฝากเช็ค หรือกรณีเป็ น เช็คต่างธนาคารต้องใช้ระยะเวลาเรียกเก็บ ซึ่งหน่วยงานบันทึกรับเงินเข้าระบบ
เรียบร้อยแล้ว ทาให้ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดต่ากว่าในระบบ
2. เช็คค้างจ่าย หรือเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นามาขึ้นเงิน ซึ่งหน่วยงานบันทึกจ่ายเงิน (ขจ.๐5) แล้ว ทาให้ยอด
บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดสูงกว่าในระบบ
3. หน่ ว ยงานบัน ทึกบั ญชีในระบบคลาดเคลื่อน เช่น บันทึกการฝากเงินสูงไป/ต่าไป หรือบันทึกการ
จ่ายเงินสูงไป/ต่าไป
4. ค่าธรรมเนีย มธนาคาร หน่ว ยงานยังไม่บันทึกในระบบ ทาให้ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank
Statement มียอดต่ากว่าในระบบ
5. ดอกเบี้ยรับ หน่วยงานยังไม่บันทึกในระบบ ทาให้ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement
มียอดสูงกว่าในระบบ
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6. บุคคลภายนอกฝากเงินหรือโอนเงินให้โดยยังไม่แจ้งให้ทราบ หน่วยงานยังไม่บันทึกในระบบ ทาให้ยอด
บัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดสูงกว่าในระบบ
7. ธนาคารบันทึกผิดพลาด เช่น คิดค่าธรรมเนียมซ้า หรือธนาคารนาเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชี
ทาให้ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement มียอดต่ากว่าในระบบ
8. เช็คคืน ได้แก่ เช็คที่หน่วยงานได้รับจากบุคคลภายนอกแล้วไม่สามารถขึ้นเงินได้
รูปแบบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารทุกบัญชี (ที่นาเข้าระบบ GFMIS)
ส่วนราชการ.................................
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร.......................................เลขที่.............................................
ณ วันที่............................................
บาท
ยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท
หัก
เงินฝากระหว่างทาง
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

XXX

บวก

เช็คค้างจ่าย
เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน
ยอดเงินตาม Bank statement

XX
XX
XX

XXX

XX
XX

XXX
XXX

ตัวอย่างการจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตัวอย่างที่ 1 จานวนเงินคงเหลือในงบทดลอง ตรงกับ Bank Statement
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนในงบทดลอง จากระบบ GFMIS
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1,607,671.40

25,897,691.50

-27,505,362.90

0.00

7,777.00

203,043.00

-207,390

3,430.00

1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน

0.00

0.00

0.00

0.00

1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์

0.00

0.00

0.00

0.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใน งปม.
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก งปม.
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนใน Bank Statement
Account No.

039-6-03355-5

Currency

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์
Account Status
กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ

Alias Name

Active

Branch Name

Ledger Balance

3,430.00

Date
23-03-2019
23-03-2019
24-03-2019
25-03-2019
28-03-2019
29-03-2019

THB

Description

NONTHABURI BR.

Available Balance 3,430.00

Cheque No.

GFMIS/108682
GFMIS/108682
703926
GFMIS/108682
703929
703930

Amount
2,354.00
25,250.00
-25.00
3,430.00
-142.891.00
-10,128.00

Balance

127,794.00
153,044.00
153,019.00
156,449.00
13,558.00
3,430.00

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง ตรงกับ Bank Statement
จัดทางบกระทบยอดได้ทันที

ส่วนราชการ..........กองตัวอย่าง.......................
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
ธนาคาร..............กรุงไทย................เลขที่.......039-603355-5...............
ณ วันที่.........31....มีนาคม...2562..............
ยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท
หัก
เงินฝากระหว่างทาง
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
บวก

เช็คค้างจ่าย
เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน
ยอดเงินตาม Bank statement

บาท
3,430.00
ผิด
ที่ถูกต้อง ต้องใส่
เครื่องหมำย หรือ 0

XX
-

-

-

3,430.00
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ตัวอย่างที่ 2 จานวนเงินคงเหลือในงบทดลอง ไม่ตรงกับ Bank Statement
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนในงบทดลอง จากระบบ GFMIS
บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1,607,671.40

25,897,691.50

-27,505,362.90

0.00

7,777.00

203,043.00

-207,390

3,430.00

1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน

0.00

0.00

0.00

0.00

1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์

0.00

0.00

0.00

0.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใน งปม.
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก งปม.

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนใน Bank Statement
Account No.

Currency

THB

Account Name เงินงบประมาณกรมประมง

Account Status

Active

Alias Name

Branch Name

NONTHABURI BR.

Ledger Balance 1,730.00

Available Balance 1,730.00

Date

108-6-08352-0

Description

23-03-2019

GFMIS/108682

25-03-2019

GFMIS/108682

25-03-2019

GFMIS/108682

25-03-2019

GFMIS/108682

27-03-2019

GFMIS/108682

31-03-2019
31-03-2019

Cheque No.

Amount Balance
2,354.00 2,354.00

1

20,680.00 23,034.00

2
3
4

703901

23,134.00

100.00 23,234.00
5

703900

100.00

1
2

2
2

1,530.00

24,764.00

-2,354.00

22,410.00

-20,680.00

1,730.00

หมายเหตุ ผลต่างงบทดลองกับรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร ได้แก่
หมายเลข 1 กับ 2 มีการจับคู่ที่มีการรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
หมายเลข 3 – 5 ยังไม่มีการจ่ายเงินออกจากธนาคาร ไม่สามารถจับคู่เอกสารได้
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ขั้นตอนที่ 3
เปรียบเทียบรายการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท (GFMIS) กับรายการเคลื่อนไหวใน Bank Statement
และตรวจสอบหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง
การเรียกรายงานการเคลื่อนไหวในรายงานการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทโดยเรียกใน GFMIS
WebOnline
หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภท
ระบุวันที่ต้องการ
ใส่รหัสบัญชีแยกประเภท
PY หมายถึง การรับโอนเงินเข้าธนาคาร
PM หมายถึง การจ่ายเงิน (ขจ.05)
ตรวจสอบและเปรี ย บเที ย บบรรทั ด รายการบั ญ ชี แ ยกประเภท (GFMIS) กั บ รายการเคลื่ อ นไหวใน Bank
Statement ทุกรายการเพื่อหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง เมื่อพบสาเหตุจึงนามากระทบยอดในรายงานกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร

รายงานการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท (FBL3N)
ส่วนราชการ..........กองตัวอย่าง.......................
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)
ธนาคาร..............กรุงไทย................เลขที่.......039-603355-5...............
ณ วันที่.........31....มีนาคม...25xx..............
ยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท
หัก
เงินฝากระหว่างทาง
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
บวก

เช็คค้างจ่าย
เช็คสั่งจ่ายยังไม่ขึ้นเงิน

บาท
XXXX
XX
-

ผิด
ที่ถูกต้อง ต้องใส่
เครื่องหมำย หรือ 0

เช็คเลขที่ 703902
เช็คเลขที่ 703903
เช็คเลขที่ 703904

3
4
5

100.00
100.00
1.530.00

ยอดเงินตาม Bank statement
หมายเหตุ หมายเลข 3 4 5 คือหมายเลขที่จับคู่ไม่ได้จึงต้องนามาทางบกระทบยอด

ผิด
ที-ถ่ ูกต้อง ต้องใส่จำนวน
เงินตำมช่อง “ยอดยกไป”
ในงบทดลอง ตำมตัวอย่ำง
ต้องเป็น 0.00

1,730.00
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1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินคงเหลือของบัญชีหมวดหนี้สินหรือ
รายได้นอกงบประมาณที่นาฝากคลัง ซึ่งในแต่ละเดือนควรจัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลังเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
ของจานวนเงินคงเหลื อ โดยมีความสัมพันธ์กับบัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา
บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
1. มีการบันทึกจัดเก็บรายได้แต่นาส่งไม่ทันในเดือนนั้น ทาให้บัญชีหนี้สิน/รายได้ นอกงบประมาณสูงกว่า
บัญชีเงินฝากคลัง
2. การบันทึกนาส่งเงินฝากคลังระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากและศูนย์ต้นทุนไม่ตรงกันทาให้บัญชีเงินฝากคลัง
กับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังคลาดเคลื่อน
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้
บันทึกรายการล้างเงินยืม โดยมีความสัมพันธ์กับสัญญาการยืมเงินที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
1. ลูกหนี้เงินยืมครบกาหนดสัญญายืมมีการหักล้างใบสาคัญ แต่ไม่ได้บันทึกหักล้างเงินยืมในระบบ GFMIS
2. กรณีมีเงินคืน จะต้องทาการหักล้างลูกหนี้ตามค่าใช้จ่ายจริง และมีการบันทึกคืนเงินยืมไม่ครบขั้นตอน
1.1.5 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินที่ยังไม่ได้จ่าย
ชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกเงิน โดยมีความสัมพันธ์กับใบแจ้งหนี้หรื อหลักฐานการจ่ายเงินที่ยังมิได้
จ่ายชาระเงินและบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
การบันทึกขอเบิกในแต่ละครั้งจะต้องตรวจสอบรายการขอเบิกว่าเบิกตามใบสาคัญหรือตามใบแจ้งหนี้
หากเป็นการเบิกผ่านส่วนราชการตามใบสาคัญให้เลือก “ชดใช้ใบสาคัญ” ในงบทดลองจะปรากฏบัญชีใบสาคัญ
ค้างจ่าย หากเบิกตามใบแจ้งหนี้ให้เลือก “คู่ขายหรือคู่สัญญา” ในงบทดลองจะปรากฏบัญชีเจ้าหนี้ หากเลือก
ประเภทผิดจะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีคลาดเคลื่อน
1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์
- บัญชีวัสดุคงคลัง ยอดคงเหลือของบัญชีนี้เกิดจากจานวนเงินตามมูลค่าของวัสดุคงคลังที่ยัง
ไม่ได้เบิกไปใช้ในการดาเนิน งาน หรือจานวนเงินที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีความสัมพันธ์กับ
ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีคุมวัสดุที่จัดทาขึ้นตามระเบียบฯ
- บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์
(ระบุประเภท) ในงบทดลองของหน่วยงานต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย
แสดงตัวเลขเป็นศูนย์
ข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
รายงานการตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์ประจาปี มีวัสดุคงเหลือแต่หน่วยงานไม่ได้บันทึกวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
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1.1.7 บัญชีพักไม่มียอดคงค้าง รายงานผิดดุล
- บัญชีพักไม่มียอดคงค้างคาอธิบาย บัญชีพักในงบทดลองของหน่วยงานไม่มีจานวนเงินคงค้างใน
ช่อง “ยอดยกไป” ในบัญชีต่อไปนี้
1. บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ(1101010110)
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)ยกเว้น เช็คที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้น
เดือน บัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิตจะมียอดเท่ากับบัญชีพักเงินนาส่งด้านเดบิต
3. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์(1213010104)
4. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์(5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน(1102050125)
6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน(2101020106)
7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท)(21020401xx)
8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง(2116010104)
9. บัญชีพักค่าใช้จ่าย(5301010103)
10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย(5301010101)
บัญชีพักในงบทดลองของหน่วยงานไม่มีบัญชีพักเงินนาส่งคงค้างในระบบ ฯ จานวนเงินในช่อง“ยอดยกไป”
แสดงตัวเลขเป็นศูนย์
- รายงานผิดดุลบัญชี คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี โดยให้ตรวจสอบดุลบัญชีแ ยกประเภทจากยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”
ทีป่ รากฏในงบทดลอง ดังนี้
1. บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้น
(1) บัญชีพักเงินนาส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(2) บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(3) บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(4) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(5) บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าตัดจาหน่าย
สะสม เป็นต้น ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต
(6) บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
ยกเว้นการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้องทยอย
ปรับปรุงเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
เป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
2. บัญชีหมวดหนี้สิน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น
(1) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
(2) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
3. บัญชีห มวดส่วนทุน ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีอื่นที่มิใช่บัญชีทุนของ
หน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี
4. บัญชีห มวดรายได้ ต้องมีดุล ด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีปรับมูล ค่ารายได้ เช่น บัญชี
รายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ
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5. บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย ต้ อ งมี ดุ ล บั ญ ชี ด้ า นเดบิ ต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรายจ่าย
บัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์
1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท
การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ แสดง
วิธีการตรวจสอบเพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สาหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทโดยส่ว นใหญ่จะใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ
ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องรายการบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง บางบั ญ ชี อ าจใช้ วิ ธี ก ารจั บ คู่ ป ระเภทเอกสารไม่ ไ ด้
จึงจาเป็นต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจับคู่ประเภทเอกสารสามารถ
เลือกใช้ Pivot table ช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเป็นอย่า งมาก และทราบผล
การตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
1. การเรียกรายงานใน GFMIS Web Online
1.1 การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS Web Online (ตามรูปที่ 1)
1.1.1 เข้าสู่ระบบ GFMIS Web Online
1.1.2 ใส่รหัสข้อมูลผู้ใช้
1.1.3 ใส่รหัสผ่าน
1.1.4 เลือกปุ่ม “ตกลง”

- ใส่รหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน

- เลือกปุ่ม “ตกลง”

รูปที่ 1
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1.2 เลือก รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ (ตามรูปที่ 2)

เลือก รำยงำน
เรียกรำยงำน Online

รูปที่ 2
1.3 เลือกระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรูปที่ 3)

- กดที่ปุ่ม
- เลือก “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”

รูปที่ 3
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1.4 เลือก รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรูปที่ 4)

เลือก รำยงำนแสดงบรรทัดรำยกำรบัญชี
แยกประเภททั่วไป

รูปที่ 4
1.5 กรอกรายละเอียดการเรียกรายงาน (ตามรูปที่ 5)

ระบุปีบัญชี
ระบุวันที่ผ่ำนรำยกำร

ระบุเลขที่บัญชี GL

กดปุ่ม เรียกดูรำยงำน

รูปที่ 5

63
1.6 เมื่อกดปุ่มเรียกดูรายงานแล้ว ระบบจะแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เรียกรายงาน (ตามรูปที่ 6)

ตัวอย่ำงบัญชีแยกประเภททัว่ ไป

รูปที่ 6
1.7 ทาการบันทึกข้อมูล(ตามรูปที่ 7)
2. กดปุ่ม
3. เลือก MSExcel 97-2000 (Data only)
1. กดปุ่ม Export

4. กดปุ่ม OK

รูปที่ 7
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1.8 เมื่อกดปุ่ม OK แล้วระบบจะขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่งมา ให้ SAVE เสร็จแล้วนาข้อมูลไปทาใน Microsoft
Excel (ตามรูปที่ 8)

- กดปุ่ม SAVE
- ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล

รูปที่ 8
2. วิธีการจับคู่เอกสาร ตรวจสอบได้ 3 วิธี คือ
1. วิธีการจับคู่เอกสาร โดยการใช้สูตร ABS จะใช้กับบัญชีเงินสดในมือ (ประกอบด้วยเอกสารประเภท RA
R1 RB R2 BD R6 R7 JR) บัญชีเงินฝากธนาคารใน/นอกงบประมาณ (ประกอบด้วยเอกสารประเภท PY PM) บัญชี
ใบสาคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (ประกอบด้วย
K0 K1 K6 K8 KL KN KM PM PA PC)
1.1 เปิดไฟล์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้(ตามรูปที่ 1)

รูปที่ 1
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1.2 ลบคอลัมน์ที่ว่างออก (ตามรูปที่ 2)
ข้อมูลที่แสดงในบัญชีแยกประเภทต้องมีคอลัมน์ที่ตดิ กันห้ามมี
ช่องว่าง

รูปที่ 2
1.3 ให้ ส ร้ า งคอลั ม น์ “ABS” ต่ อ จากคอลั ม น์ “จ านวนเงิ น ในสกุ ล ใน ปท” การท า ABS มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าสัมบูรณ์โดยการถอดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ข้างหน้าช่อง “จานวนเงิน” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการประมวลผลของโปรแกรม Pivot Table โดยพิมพ์สูตร =A แล้วเลือกคาว่า ABS (ตาม
รูปที่ 3)

รูปที่ 3
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1.4 ให้วางเมาส์ที่บรรทัดรายการของช่อง “จานวนเงินในสกุลใน ปท”แล้วกดปุ่ม Enter(ตามรูปที่ 4)

รูปที่ 4
1.5 ให้ Copy สู ต ร ABS ลงทุ กบรรทัดรายการ โดยวางเมาส์ ที่มุม ซ้า ยด้า นล่ างของบรรทั ด
รายการของช่อง “ABS” โดยให้เครื่องหมายเป็น + แล้วจึงดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์ ระบบจะ Copy สูตรลงทุกบรรทัด
รายการ(ตามรูปที่ 5)

รูปที่ 5
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1.6 หลังจาก Copy สูตร ABS ทุกบรรทัดรายการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลในแต่ละบรรทัด
รายการโดยไม่มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ(ตามรูปที่ 6)

รูปที่ 6
1.7 ลากเมาส์ให้ครอบคลุมทุกคอลัมน์และทุกบรรทัดรายการในบัญชีแยกประเภท
1.8 ให้ เลื อกเมนู “แทรก” แล้ ว เลื อกแถบเมนู “Pivot Table” หลั งจากนั้นระบบจะให้ ระบุ
Sheet ที่เก็บข้อมูลว่าจะให้เปิด Sheet ใหม่ หรือให้เก็บข้อมูลไว้ใน Sheet เดิม เมื่อเลือก “แผ่นงานใหม่” แล้วกด
ปุ่ม “ตกลง”(ตามรูปที่ 7)

รูปที่ 7
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1.9 หลั งจากกดปุ่ ม “ตกลง” แล้ ว ให้ เลื อกคอลั มน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ โดยเลื อกช่อง “PK,
จานวนเงินใน ปท และ ABS”แล้วลากมาแสดงในตารางด้านล่างขวามือของ Pivot Table (ตามรูปที่ 8)

รูปที่ 8
1.10 ระบบจะแสดงรายละเอียดการจับคู่ประเภทเอกสาร โดยเอกสารที่แสดงในช่อง “ผลรวม
ทั้งหมด” เป็นศูนย์ หมายถึงระบบจับคู่เอกสารได้ หรือจานวนเงินคงเหลือหมายถึงระบบไม่สามารถจับคู่ประเภท
เอกสารได้ (ตามรูปที่ 9)

รูปที่ 9
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1.11 หากคลิ๊กที่ช่องผลรวมทั้งหมด ยอดผลรวมเท่ากับศูนย์ระบบจะจับคู่เอกสารให้ (ตามรูปที่ 10)

รูปที่ 10
1.12 หากจานวนเงินในช่อง “ผลรวมทั้งหมด” ไม่เท่ากับศูนย์ แสดงว่าระบบไม่สามารถจับคู่
ประเภทเอกสารได้ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการหรือตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไปเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น(ตามรูปที่ 11)

รูปที่ 11
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2. วิธีการจับคู่เอกสาร โดยการใช้สูตร V-lookup
2.1 การจับคู่เอกสารโดยใช้สูตร V-lookup จะใช้เฉพาะบัญชีเงินฝากคลัง (ประกอบด้วยเอกสาร
ประเภท R2 RX RO RN RM RK RI RJ J0 KN KI) โดยการตรวจสอบวิธีนี้จะต้องเรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงคลัง และบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังมาไว้ที่ไฟล์เดียวกัน (ตามรูปที่ 12)

ชีท บัญชีแยกประเภทเงิน
ฝากคลัง

ชีท รายงานเคลื่อนไหวเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง

รูปที่ 12
2.2 ลบคอลัมน์ที่ว่างออกทั้ง 2 sheet (ตามรูปที่ 13)
ข้อมูลที่แสดงในบัญชีแยกประเภทและรายงานเคลื่อนไหวเงิน
ฝากกระทรวงการคลังต้องมีคอลัมน์ที่ติดกันห้ามมีช่องว่าง

รูปที่ 13
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2.3 ให้สร้างคอลัมน์ “คงเหลือ” ต่อจากคอลัมน์ “เครดิต” ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง จากนั้นเอาคอลัมน์ “เดบิต” ลบ คอลัมน์ “เครดิต” แล้วกด Enter (ตามรูปที่ 14)

รูปที่ 14
2.4 ให้ Copy สูตรลงทุกบรรทัดรายการ โดยวางเมาส์ที่มุมซ้ายด้านล่างของบรรทัดรายการของ
ช่อง “คงเหลือ” โดยให้เครื่องหมายเป็น + แล้วจึงดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์ ระบบจะ Copy สูตรลงทุกบรรทัดรายการ
(ตามรูปที่ 15)

รูปที่ 15
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2.5 ให้สร้างคอลัมน์ “VLOOKUP” ต่อจากคอลัมน์ “คงเหลือ” การทา VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่น
(Function) หรือสูตรหนึ่งใน Excel มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเราได้ เพื่อที่จะดึง
เอาข้อมูลอื่นๆ ของรายการนั้นมาแสดง โดยพิมพ์สูตร =V แล้วเลือกคาว่า VLOOKUP จะได้สูตร =VLOOKUP
(ค่าที่ใช้หา, ช่วงข้อมูลของฐานข้อมูล, คอลัมน์ที่เท่าใด , รูปแบบการค้นหา )(ตามรูปที่ 15 และ 16)

รูปที่ 15

ให้ Copy สูตรลงทุก
บรรทัดรายการ

รูปที่ 16
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คาอธิบายสูตร (รูปที่ 16)
=
VLOOKUP
(
B2
,
แยกประเภทเงินฝากคลัง
A1:F667

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

,
6
,
0
)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ให้พมิ พ์เครื่องหมายเท่ากับ
ให้พิมพ์ V แล้วเลือก VLOOKUP
เครื่องหมายวงเล็บเปิด
คลิ๊กช่องเลขที่เอกสาร(ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวฯ)
พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
คลิ๊ก sheet แยกประเภทเงินฝากคลัง คลุมตั้งแต่ช่องเลขเอกสาร
ถึง ช่องจานวนเงิน(บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย) และใส่เครื่องหมาย $
หน้าและหลังตัวอักษรเพื่อเป็นการล็อคสูตร
พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
ให้นับช่องที่คลุมตั้งแต่ช่องเอกสาร ถึง ช่องจานวนเงิน (แต่ละหน่วยจะไม่เท่ากัน)
พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
ให้ใส่หลังจากนับช่องทุกหน่วย
ให้พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด

2.6ให้ตรวจสอบการทา VLOOKUP โดยการเพิ่มช่อง “ผลต่าง” หลังช่อง VLOOKUP หากไม่มี
ผลต่างแสดงว่าถูกต้อง (ตามรูปที่ 17)

รูปที่ 17
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3. การจับคู่โดยการใช้สูตร IF
3.1 การจับคู่โดยการใช้สูตร IF ร่วมกับ MID จะใช้กับบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (ประกอบด้วยประเภทเอกสาร K1 G1 BE) โดยให้เรียกบัญชีแยกประเภทมาทาการ
ตรวจสอบ(ตามรูปที่ 18)

รูปที่ 18
3.2 ลบคอลัมน์ที่ว่างออก โดยให้มีคอลัมน์ว่างหลังช่อง “การอ้างอิง” 1 ช่อง ตามรูปที่ 19
ข้อมูลที่แสดงในบัญชีแยกประเภทมีคอลัมน์ที่ตดิ กันโดยให้มี
ช่องว่างหลังช่อง “การอ้างอิง”

รูปที่ 19
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3.3 ให้ตั้งชื่อคอลัมน์ว่าง โดยตั้งชื่อว่า “การอ้างอิงใหม่” ตามรูปที่ 20

รูปที่ 20
3.4 ให้ ใ ช้ สู ต ร IF ในการจั บ คู่ เ อกสาร โดย ฟั ง ก์ ชั น IF เป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น หนึ่ ง ใน Excel ที่ ช่ ว ยให้
เปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้นข้อความ IF สามารถให้ผลลัพธ์ได้ 2 แบบ ผลลัพธ์แรกคือ ถ้า
การเปรี ย บเที ย บของคุ ณ เป็ น จริ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ส องจะเป็ น เท็ จ โดยพิ ม พ์ สู ต ร =I แล้ ว เลื อ กค าว่ า IF จะได้ สู ต ร
=IF(C2=”Yes”,1,2) ระบุว่า IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2) โดยใช้ร่วมกับสูตร MID โดยฟังก์ชัน
MID จะนับอักขระแต่ละตัวว่าเป็น 1 เสมอ ไม่ว่าอักขระตัวนั้นจะเป็นแบบไบต์เดี่ยวหรือไบต์คู่ก็ตาม โดยไม่คานึงถึง
การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น (ตามรูปที่ 21 และ 22)

รูปที่ 21
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รูปที่ 22
คาอธิบายสูตร (รูปที่ 22)
=
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ
IF
หมายถึง พิมพ์สูตร IF โดยพิมพ์ I แล้วเลือก IF
(
หมายถึง เครื่องหมายวงเล็บเปิด
D3
หมายถึง คลิกช่องประเภทเอกสาร (ตรง G1)
“
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ (เครื่องหมายคาพูด)
K1
หมายถึง พิมพ์คาว่า K1
”
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ (เครื่องหมายคาพูด)
,
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
C3
หมายถึง คลิกช่องเลขที่เอกสาร (ตรงตัวเลข)
,
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
MID
หมายถึง พิมพ์สูตร MID โดยพิมพ์ M แล้วเลือก MID
(
หมายถึง เครื่องหมายวงเล็บเปิด
E3
หมายถึง คลิกช่องการอ้างอิง
,
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
3
หมายถึง พิมพ์เลข 3 (คือตัดตัวเลข 3 หลักสุดท้ายออก)
,
หมายถึง พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า (จุลภาค หรือ ลูกน้า)
10
หมายถึง พิมพ์เลข 10 (หลังจากตัดเลข 3 หลัก ให้คงเลข 10 หลักไว้นับจากซ้ายไปขวา)
))
หมายถึง ให้พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด 2 ครั้ง
โดยหลังจากที่ใส่สูตรไปแล้วเราจะได้ช่อง “การอ้างอิงใหม่” ให้ Copy สูตรลงมาทุกบรรทัดรายการจากนั้นให้ทา
Pivot table เพื่อจัดคู่ในการตรวจสอบบัญชี
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3.5 หลังจากหน่วยงานตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวของบัญชี โดยการใช้สูตร ABS และ IF แล้ว
ให้หน่วยงานตรวจสอบโดยการจับคู่ด้วยการทา Pivot table ให้เลือกเมนู “แทรก” แล้วเลือกแถบเมนู “Pivot
Table” หลังจากนั้นระบบจะให้ระบุ Sheet ที่เก็บข้อมูลว่าจะให้เปิด Sheet ใหม่ หรือให้เก็บข้อมูลไว้ใน Sheet
เดิม เมื่อเลือก “แผ่นงานใหม่” แล้วกดปุ่ม “ตกลง”(ตามรูปที่ 23)

รูปที่ 23
3.6 หลั งจากกดปุ่ ม “ตกลง” แล้ ว ให้ เลื อกคอลั มน์ที่อยู่ด้านบนขวามือ โดยเลื อกช่อง “PK,
จานวนเงินใน ปท และ การอ้างอิงใหม่”แล้วลากมาแสดงในตารางด้านล่างขวามือของ Pivot Table (ตามรูปที่ 24)

รูปที่ 24
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1.10 ระบบจะแสดงรายละเอียดการจับคู่ประเภทเอกสาร โดยเอกสารที่แสดงในช่อง “ผลรวมทั้งหมด”
เป็นศูนย์ หมายถึงระบบจับคู่เอกสารได้ หรือจานวนเงินคงเหลือหมายถึงระบบไม่สามารถจับคู่ประเภทเอกสารได้
(ตามรูปที่ 25)

รูปที่ 25
1.11 หากคลิกที่ช่องผลรวมทั้งหมด ยอดผลรวมเท่ากับศูนย์ระบบจะจับคู่เอกสารให้ (ตามรูปที่ 26)

รูปที่ 26
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1.12 หากจานวนเงินในช่อง “ผลรวมทั้งหมด” ไม่เท่ากับศูนย์ แสดงว่าระบบไม่สามารถจับคู่
ประเภทเอกสารได้ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการหรือตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีต่อไปเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น(ตามรูปที่ 27) โดยจะต้องระบุสาเหตุที่บรรทัดรายการที่ไม่เป็นศูนย์

รูปที่ 27
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เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ มีการเผยแพร่งบทดลองประจาเดือนกันยายน
โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะเป็นต้น
ตัวอย่างการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
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2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน มี
การจั ดทารายละเอีย ดรายการบั ญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจาเดือน และให้ เปิดเผยสู่ ส าธารณะเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว นภู มิภ าค เช่ น ลง Website หรื อ ปิ ดประกาศในที่ ส าธารณะ โดยรายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3
ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญ
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เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)
3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค หน่วยงานนาส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้ สตง. หรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่ว นภูมิภาคทุกเดื อน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด (หากนาส่ งไม่ทันภายในระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางกาหนดทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.2 การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรม หน่วยงานระดับกรมนาส่งรายงานการเงิน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้ สตง. และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
3.3 รูปแบบรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด
หน่วยงานระดับกรมจัดทารูปแบบของรายงานการเงินระดับกรมประจาปีที่ส่งให้ สตง.ตรงกับรูปแบบการนาเสนอ
รายงานการเงิน
3.4 ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS ข้อมูลใน
รายงานการเงินระดับกรมประจาปี ส่งให้ สตง. ต้องตรงกับรายงานการเงินระดับกรม (งบการแสดงฐ าน ะ
การเงิ น งบแสดงผลการดาเนินงาน)
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บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในปัจจุบัน ดาเนินการผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาดาเนินการ และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ
ความถูก ต้อ ง ความโปร่ง ใส ความรับ ผิด ชอบ และความมีป ระสิท ธิผ ล เพื่อ ให้ส่ว นราชการมีก ารกากับ ดูแ ล
การจัดทาบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และนาผลการประเมินไปวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ โดยเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณทั้งด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร และเป็นการสร้างความ
ร่ว มมือ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็น การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมิน ความสาเร็จ
ในการจัด ทาบัญ ชีข องหน่ว ยงาน ซึ่ง จะส่ง ผลให้ก ารจัด ทาบัญ ชีแ ละรายงานการเงิน ของหน่ว ยงานมีค วาม
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
กองบริหารการคลัง รับผิดชอบจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
หน่วยงานส่วนกลาง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค จากการติดตามเกณฑ์ประเมินผล ฯ พบว่า หน่วยงานยังมีการจัดทาบัญชีคลาดเคลื่อน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กรมประมงยังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัลจากกรมบัญชีกลางผู้เสนอผลงานจึงได้จัด ทา
แนวทางการจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมประมง เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี มีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 รวมทั้งใช้ในการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อส่งข้อมูลให้สานักงานคลังจังหวัด และ
กรมบั ญชีก ลางได้ภ ายในระยะเวลาที่ กาหนด ซึ่ งผู้ เ สนอผลงาน พบปัญ หาอุ ปสรรคในการจัดท าผลงาน เช่ น
กรมบัญชีกลางได้กาหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในแต่ละปีแตกต่างกันหากกรมบัญชีกลางมี
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรั บปรุงแนวทางการจัดทาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทารายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
มีความซับซ้อนและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงมีจานวนมากทาให้รวบรวมข้อมูลได้ยาก และมีรายการทางบัญชี
มากน้อยแตกต่างกัน ผู้จัดทาผลงานจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นอย่างดี
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ทาให้การ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีแต่ละปีที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ชัดเจน
รวมถึงวิธีการตรวจสอบเอกสารของคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดทารายงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมประมงมีความครบถ้วน ถูกต้อง มีโอกาสผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล
องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านบัญชีมากขึ้น
2. ผู้บริหารของหน่วยเบิกจ่ายควรให้ความสาคัญและกากับดูแลการจัดทารายงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน
3. เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยควรศึ ก ษา ติ ด ตาม แนวทางการจั ด ท ารายงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้จัดทารายงานได้อย่างถูกต้อง
4. กองบริหารการคลังต้องมีการทบทวน กระบวนการในการกาหนดแนวทาง กากับ ติดตาม
และประเมินผล การจัดทารายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยเบิกจ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
5. กองบริหารการคลังจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการให้คาแนะนา ปรึกษา ใน
เรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Group Line จัดทาคลิปวีดิโอ (Clip
Video) หรือแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (Info Graphic) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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