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คู่มือการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน (จัดท ารายงานการเงินประจ าปี) 
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง  ๆ ของหน่วยงาน และสร้าง
มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไป ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่ส าคัญของ
กระบวนงาน 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้ การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่
เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

2. ขอบเขต 

2.1 แนวทางและวิธีการปฏิบัตินี้จัดท าขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในระบบงานต่าง ๆ การบันทึกบัญชี การบันทึกปรับปรุง/
แก้ไขรายการบัญชีที่เกิดความผิดพลาด และการปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้าง รวมถึงการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

2.2 การรวบรวมแนวทางการปฏิบัตินี้เป็นการรวบรวมส าหรับกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

3. ค าจ ากัดความ 

GFMIS  : Government Fiscal Management Information System) ระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Terminal  : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ได้รับการจัดสรรตามโครงการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

เกณฑ์คงค้าง  : หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้
เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งท าให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึก
บัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น 

งบแสดงฐานะการเงิน  : เป็นการแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน และ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันที่จัดท ารายงาน 
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งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน : เป็นการแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงานส าหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ไปในการผลิตผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน : เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในระหว่างงวด 

งบกระแสเงินสด  : เป็นรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของหน่วยงาน
ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือประเมินความสามารถของหน่วยงานที่ได้รับเงินหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด และความจ าเป็นของหน่วยงานในการใช้กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน (ในปัจจุบันยังไม่มีการน าเสนองบกระแสเงินสด เนื่องจากต้องรอให้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่องงบกระแสเงินสดประกาศใช้ก่อน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน : เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
เกณฑ์การจัดท างบการเงิน นโยบายการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีที่ส าคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนด และการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่จ า เป็น
เพ่ือให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร หมายเหตุประกอบงบการเงินอาจแสดงในลักษณะเป็นข้อความ
เชิงบรรยาย และการวิเคราะห์รายละเอียดของจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน รวมทั้งข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็น
นอกเหนือจากที่แสดงในงบการเงิน โดยให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีนัยส าคัญในการเปิดเผย
รายละเอียดประกอบ 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน : เป็ นรายงาน เปรียบ เที ยบ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรและจ านวนเงินที่ใช้จริง 

รายงานรายได้แผ่นดิน : เป็นรายงานผลการจัดเก็บ น าส่ง และถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ของหน่วยงาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ  :  รับผิดชอบและรับรองรายงานการเงิน 
รองผู้อ านวยการส านักงานฯ : รับผิดชอบรายงานการเงิน 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ  :  รับผิดชอบ ตรวจทานรายงานการเงิน 

และรับรองรายงานการเงิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี  :  บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน 
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5. Work Flow กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ  : การบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน 
    กระบวนการย่อย  : การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : จัดท ารายงานการเงินได้ถูกต้องตามรูปแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ตัวชี้วัด  : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ 

GFMIS และบันทึกรายการบัญชีที่ยัง
บันทึก ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องพร้อม
ปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถูกต้อง 

 

5 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- ป รั บ ป รุ ง ร า ย ก า ร บั ญ ชี ต า ม
หลักเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS 
โดยบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ 
วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) 
และมีระยะเวลาด าเนินการภายใน 30 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

 

20 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- ป ระมวลผลรายงานจากระบ บ 
GFMIS ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน 
แ ล ะ งบ แ ส ด งก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีหลัง
การปรับปรุง และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  รวมทั้ งต้ อ ง
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูล
เพิ่มเติมหากข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

 

5  วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- จัดท างบการเงินตามรูปแบบงบ
การเงินในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดย
มีระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อจัดส่ง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 
90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

 
35 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- น าเสนองบการเงินประจ าปีที่จัดท า
เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ และลงนามรับรอง
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS 
พร้อมลงนาม ในหนั งสื อน าส่ งงบ
การเงินที่ ได้รับความเห็นชอบและ
รายงานงบทดลองที่ได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารแล้วให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง 

 

2 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ 
GFMIS พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อ
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ปรับปรุงรายการบญัชีตามหลักเกณฑ์
คงค้างในระบบ GFMIS 

ประมวลผลรายงานการเงิน จากระบบ 
GFMIS ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลภายหลังท าการปรับปรุงบัญชี 
และจัดเตรียมข้อมูลส าหรับจัดท าหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน 

จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
- จัด ส่ งงบ การ เงิน ที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบและรายงานงบทดลองที่ได้รับ
ก ารรั บ รอ งจ ากผู้ บ ริ ห ารแล้ ว  ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลาง พร้อมส าเนารายงานให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

 

1 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- จัดท าข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงิน ส าหรับส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบรายงาน
การเงินของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 

25 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

 
 

6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS พร้อมทั้งบันทึก

ปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือหาข้อผิดพลาดและข้อคลาดเคลื่อนของรายการทางบัญชี  ก่อนน าข้อมูลทางบัญชี         
ไปประมวลผลเพ่ือจัดท ารายงานการเงินประจ าปี โดยสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

6.1.1 ตรวจสอบภาพรวมข้อมูลรายการบัญชีในแต่ละบัญชีแยกประเภท เพ่ือดูว่า         
มีรายการใดบันทึกผิดบัญชีแยกประเภททั่วไป และยังไม่ได้ท าการปรับปรุง 

6.1.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของรายการทางบัญชีที่ตรวจพบ      
ในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV 
 ตัวอย่าง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร มีการบันทึกบัญชีแยกประเภท (GL) ผิดพลาดเป็น
บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา (5104010107) ที่ถูกคือ บัญชีค่าวัสดุ (5104010104) 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

(สตง. กรมบญัชีกลาง และ กตส.) 

จัดท าข้อมูลและจดัเตรียม
เอกสารประกอบการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน 
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ค าสั่งงาน ZGL_JV 
 

 
 

6.2 ปรับปรุงรายการบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS โดยต้องมีการส ารวจ 
ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ต้องมีการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้าง พร้อมทั้งประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดประกอบการบันทึกรายการปรับปรุงในระบบ GFMIS โดยในขั้นตอนนี้จะมี
ระยะเวลาด าเนินการภายใน 30 นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งมีรายการที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและ
รายละเอียดในการด าเนินการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) ดังนี้ 

6.2.1 วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ เป็นการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุ 
และมีการบันทึกรับรู้การจัดซื้อวัสดุ เป็นสินทรัพย์ในชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) เมื่อถึง                
สิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่พัสดุจะท าการตรวจนับจ านวนพร้อมจัดท ารายงานวัสดุคงเหลือ และ รายงานวัสดุใช้
ไป แยกตามรหัสหมวดพัสดุ 8 หลัก และศูนย์ต้นทุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (บันทึกวัสดุคงเหลือด้วยวิธี FIFO) 

 
ตัวอย่างรายงานวัสดุคงเหลือและวัสดุใช้ไปจากการตรวจนับของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

หมวดพัสด ุ8 หลัก 
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  เมื่อได้รับรายงานวัสดุคงเหลือ และ รายงานวัสดุใช้ไป แยกตามรหัสหมวดพัสดุ   
8 หลัก และศูนย์ต้นทุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณจากเจ้าหน้าที่ที่ท าการตรวจนับวัสดุแล้ว จะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบราย งาน วัสดุ ค งเห ลื อจากระบบ  GFMIS โดย ใช้ ค าสั่ ง งาน 
(ZMM_STOCK_VAL) ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดคงเหลือของวัสดุคงคลังจากระบบ GFMIS เพ่ือท าการ
ตรวจสอบกับรายงานวัสดุคงเหลือที่ได้จากการตรวจนับของเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งโดยปกติข้อมูลวัสดุคงเหลือแต่ละ
หมวดพัสดุในระบบ GFMIS จะยังแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ได้ปรับลดยอดวัสดุที่หน่วยงานต่าง ๆ      
มีการเบิกวัสดุไปใช้ รวมทั้งในบางหมวดพัสดุอาจแสดงยอดคลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด จึงต้องท า
การจับคู่หมวดพัสดุจากข้อมูลทั้ง 2 ส่วน และจัดท าข้อมูลประกอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงลดยอดวัสดุคงคลัง 
(สินทรัพย์) เป็นค่าวัสดุ (วัสดุใช้ไประหว่างปี) แยกตามหมวดพัสดุ และศูนย์ต้นทุน และบันทึกปรับปรุงวัสดุ
คงเหลือในระบบ GFMIS เพ่ือให้แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหมวดพัสดุตามรายงานวัสดุคงเหลือที่เจ้าหน้าที่
พัสดุท าการตรวจนับได้ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ค าสั่งงาน ZMM_STOCK_VAL 
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ตัวอย่างการจับคู่หมวดพัสดุตามรายงานวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS  
กับรายงานวัสดุคงเหลือจากการตรวจนับของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 
 

- บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGL_JM (ประเภทเอกสาร JM)    
ในกรณีของการปรับปรุงวัสดุคงคลัง จะต้องก าหนดแหล่งของเงินเป็น xx31300 (x = 2 หลักท้ายของปี
พุทธศักราช เช่น 5731300) 

   คู่บัญชีในการปรับปรุง 
                                       เดบิต ค่าวัสดุ (5104010104)      xx 
                                               เครดิต วัสดุคงคลัง (5105010105)       xx 
 
 
 

ค าสั่งงาน ZGL_JM 
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6.2.2 ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลา
บัญชีปีปัจจุบัน (ตัวอย่างปี 2557) แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้มีการ
จ่ายเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นรายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
ประจ าเดือนกันยายน ซึ่งมีการให้บริการเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการ  

- ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายพัสดุ) เร่งรัดติดตามใบส าคัญ/ ใบ
แจ้งหนี้ เพ่ือให้ทราบยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในแต่ละรายการ และสามารถบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ใน
ระบบ GFMIS ด้วยจ านวนเงินที่ถูกต้อง  

- บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZFBS1 (ประเภทเอกสาร SW)  
คู่บัญชีในการปรับปรุง  
เดบิต ค่าใช้จ่าย(ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) xx  

เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2102xxxxxx)  xx 

ค าสั่งงาน ZFBS1 

 

6.2.3 ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีที่มีการบันทึกรับรู้เมื่อ
จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในปีงบประมาณปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย แต่มีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการคาบเกี่ยวไปปีงบประมาณหน้าโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกรับรู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับมอบสินค้าหรือบริการ หรือได้รับมอบแล้วเพียงบางส่วน และมีบางส่วน 
จะได้รับมอบสินค้าหรือบริการคาบเกี่ยวไปยังปีงบประมาณหน้า โดยต้องมีการค านวณหาสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ส่วนที่มีการจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว เช่น ค่านิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ เป็นรายปี ค่าเช่าที่ดินรายปี เป็นต้น 

- บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV (ประเภทเอกสาร JV) 
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คู่บัญชีในการปรับปรุง  
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) xx  

เครดิต ค่าใช้จ่าย(ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) xx  

ค าสั่งงาน ZGL_JV 

 

6.2.4 ปรับปรุงรายได้ค้างรับ เป็นรายการรายได้เงินนอกงบประมาณที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับช าระเงิน โดยจะรับรู้เป็นรายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดย
มีข้ันตอนในการดาเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบรายได้เงินนอกงบประมาณที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่
ยังไม่ได้รับช าระเงิน ส่วนมากจะเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 
โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะประสานธนาคารกรุงไทยที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ มีการฝากเงินนอกงบประมาณไว้ ให้
ค านวณดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานจะได้รับ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน) 

- บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZFBS1 (ประเภทเอกสาร SW) 
คู่บัญชีในการปรับปรุง 
เดบิต รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท) 
       (1102050106/1102050107)  xx 

เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) (43xxxxxxxx) xx 
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ค าสั่งงาน ZFBS1 

 
 

6.2.5 ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ เป็นรายการสินทรัพย์ที่ได้รับการบริจาคและมีการบันทึก
รับรู้สินทรัพย์คู่กับรายได้รอการรับรู้ไว้ ดังนั้น ณ วันสิ้นปีงบประมาณจึงต้องมีการบันทึกรายได้รอการรับรู้เป็น
รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์สัดส่วนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับจากการรับบริจาค โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินการ ดังนี้  

- ประมวลผลรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์หลังจากที่มีการประมวลผลค่าเสื่อม
ราคาครบถ้วนทุกเดือนแล้ว ด้วยค าสั่งงาน S_ALR_87012004  
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ค าสั่งงาน S_ALR_87012004 
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- จัดท ารายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการ รับ
บริจาคเพ่ือค านวณหาจ านวนเงินส าหรับการปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ เป็นรายได้จากการรับบริจาค โดย
จ านวนเงินที่ท าการปรับปรุงจะต้องเท่ากับจ านวนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับจากการรับบริจาค 

- บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV (ประเภทเอกสาร JV) 
คู่บัญชีในการปรับปรุง 
เดบิต รายได้รอการรับรู้ (2213010101)  xx 

เครดิต รายได้จากการรับบริจาค (4302030101)  xx 

ค าสั่งงาน ZGL_JV ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ 

 

6.2.6 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง เป็นรายการที่หน่วยงานมีการจัดเก็บรายได้แผ่นดินภายใน
ระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่น าส่งคลังไม่ทันในปีงบประมาณที่รับเงินรายได้แผ่นดิน ให้ปรับปรุงรายการบัญชี
เพ่ือรับรู้หนี้สิน ด้วยค าสั่งงาน ZFV50_SQ (ประเภทเอกสาร SQ) เอกสารมีสถานะเป็นพัก 

คู่บัญชีในการปรับปรุง 
เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ (1103020113) xx 

เครดิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง (2104010101) xx 
เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารจะเกิดคู่บัญชี ดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ 
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
       (5210010112)      xx 

เครดิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง (2104010101) xx 
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กรมบัญชีกลาง (บัญชีแผ่นดิน) 
เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ (1103020113) xx  

เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
(2104010101)     xx 

ค าสั่งงาน ZFV50_SQ 

 

6.2.7 ปิดบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด หลังจากการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการประมวลผล
รายงานงบทดลองประจาปี ระบุงวด 1-16 ด้วยค าสั่งงาน ZGL-MVT_MONTH และตรวจสอบรายการบัญชี
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) ในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) แล้ว
จึงปิดบัญชีดังกล่าวด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV ประเภทเอกสาร JV โดยบันทึกรายการบัญชี ดังนี้ 

- กรณีบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หรือบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดมียอดคงเหลือด้านเดบิต บันทึกรายการบัญชี ดังนี้  

เดบิต รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) xx  
เครดิต รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)   xx  

บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) xx  
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- กรณีบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หรือบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดมียอดคงเหลือด้านเครดิต บันทึกรายการบัญชี ดังนี้  

เดบิต รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)  xx  
        บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) xx  

เครดิต รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) xx 
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (ตัวอย่างปีงบประมาณ 2558) เพ่ือให้การแสดงข้อมูลทางบัญชี

ถูกต้อง จึงต้องมีการบันทึกกลับรายการทางบัญชี ในวันที่ 1 ตุลาคม ส าหรับรายการที่ได้บันทึกปรับปรุงบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้างในวันที่ 30 กันยายน (ปีงบประมาณ 2557) โดยมีหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
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ค าสั่งงาน f.81 

 
 

6.3 ประมวลผลรายงานจากระบบ GFMIS ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล
การด าเนินงาน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทาง
บัญชีหลังการปรับปรุง พร้อมทั้งวิเคราะห์รายการเพ่ือประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงความมี
สาระส าคัญของแต่ละรายการ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งต้องประสาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมหากข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ค าสั่งงาน ZGL_RPT801 
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6.4 จัดท างบการเงินตามรูปแบบงบการเงินในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการ
น าเสนองบการเงิน ประกอบด้วย  

6.4.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน โดยมีหัวข้อในการน าเสนอ
รายงาน ดังนี้  

- สินทรัพย์ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์กับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 

1101010101 เงินสดในมือ  

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

1101010104 เงินทดรองราชการ  

1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  

1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)  

1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน  

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  

1101020501 เงินฝากคลัง  

1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  

ลูกหนี้ระยะสั้น 
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  

1102050107 รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก  

1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  

1105010105 วัสดุคงคลัง  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

1106010103 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

1205030101 อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

1205030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 

1206010101 ครุภณัฑ์ส านักงาน 

1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

1206160101 ครุภัณฑ์อ่ืน  

1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 
1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ 
1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

1206160103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อ่ืน 

1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง 

1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

1209010103 ค่าตัดจ าหน่ายสะสม -โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

- หนี้สิน ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนและหนี้ไม่หมุนเวียน 

แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทหนี้สินกับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 

2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

เจ้าหนี้ระยะสั้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

2101010103 รับสินค้า/ใบส าคัญ (GR/IR) 

2101020198 เจ้าหนี้อ่ืน - หน่วยงานภาครัฐ 

2101020199 เจ้าหนี้อ่ืน - บุคคลภายนอก 

2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 

2102040102 ใบส าคัญค้างจ่าย 

2102040198 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ 

2102040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก 

2111020199 เงินรับฝากอ่ืน 

เงินรับฝากระยะสั้น 2112010102 เงินประกันผลงาน 

2112010199 เงินประกันอ่ืน 

2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

2213010101 รายได้รอการรับรู้ 
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ

อุดหนุนระยะยาว 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพ่ือการ
ด าเนินงาน 

เงินทดรองราชการรับจาก
คลังระยะยาว 



- 18 - 
 

- สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนกับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 

3105010101 ทุนของหน่วยงาน ทุน 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
3101010101 รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม 

3102010101 รายไดสู้ง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 

3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

6.4.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยมีหัวข้อ
ในการน าเสนอรายงาน ดังนี้  

- รายได้ 

แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทรายได้กับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 

4307010103 TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล  

รายได้จากเงินงบประมาณ 

รายได้ 

4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล 
4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบด าเนินงานจาก
รัฐบาล  
4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล  
4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจาก
รัฐบาล  
4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล  
5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบญัชีกลาง  

4301020102 รายได้จากการให้บริการ -บุคคลภายนอก  
รายได้จากการขายสินค้า

และบริการ 
4302030101 รายได้จากการบริจาค  

รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค 4308010106 TR-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอ่ืน  

4309010101 รายได้จากการรบัโอนสินทรัพยร์ะหว่างหน่วยงาน  
4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน  

รายไดอ่ื้น 

4301020108 รายได้เงินนอกงบประมาณ  
4313010199 รายได้อ่ืน  
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง  
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง  
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- ค่าใช้จ่าย 

แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายกับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 
5101010101 เงินเดือน  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ค่าใช้จ่าย 

5101010108 ค่าล่วงเวลา  
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มข้ัน  
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
5101010116 เงินค่าครองชีพ  
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอ่ืน  
5101010103 เงินประจ าต าแหน่ง  
5101010113 ค่าจ้าง  
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก-รพ.รัฐ  
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-
รพ.รัฐ  
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอก-รพ.เอกชน  
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-
รพ.เอกชน  
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต  
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.  
5101020104 เงินสมทบ กบข.  
5101020105 เงินสมทบ กสจ.  
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
5101020108 ค่าเช่าบ้าน 
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง  
5101040107 เงินบ าเหน็จตกทอด  

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 
5101040108 เงินบ าเหน็จดารงชีพ  
5101040102 บ านาญปกติ  
5101040103 บ านาญพิเศษ  
5101040104 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ  
5101040105 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ  
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บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 
5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญตาย  

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 

ค่าใช้จ่าย 

5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ย
หวัด/บ านาญ  
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/
บ านาญ 
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ย
หวัด/บ านาญ 
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผูป้ว่ยใน-รพ.เอกชน-เบี้ย
หวัด/บ านาญ 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร 
5101040119 เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 
5101040120 บ าเหน็จรายเดือนส าหรับการเบิกเงิน
บ าเหน็จลูกจ้าง 
5101040199 บ าเหน็จบ านาญอ่ืน 
5104040101 ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 
5104040199 ค่าตอบแทนอ่ืน 
5102010199 ค่าใช้จา่ยดา้นการฝึกอบรม-ในประเทศ 

ค่าใช้สอย 

5102020199 ค่าใช้จา่ยดา้นการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 
5102030199 ค่าใช้จา่ยดา้นการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 
5103010102 ค่าเบีย้เลีย้ง 
5103010103 ค่าทีพั่ก 
5103010199 ค่าใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ-ในประเทศ 
5103020199 ค่าใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ - ต่างประเทศ 
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
5104030202 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 
5104030209 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ 
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 
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บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่าย 

5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์  
5104030299 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  
5104010104 ค่าวัสดุ  

ค่าวัสดุ 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง  
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์  
5104020101 ค่าไฟฟ้า  

ค่าสาธารณูปโภค 
5104020103 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล  
5104020105 ค่าโทรศัพท์  
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง  
5105010105 ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

5105010109 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ส านักงาน  
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง  
5105010113 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
5105010115 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
5105010127 ค่าเสื่อมราคา -อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
5105010131 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
5105010139 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์อ่ืน  
5105010148 ค่าตัดจ าหน่าย -โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
5107010107 เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน -องค์กร
ระหว่างประเทศ  

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค 

5107010110 อุดหนุนด าเนินงาน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
5203010111 ค่าจ าหน่าย -ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ค่าใช้จ่ายอื่น 

5203010112 ค่าจ าหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  
5203010113 ค่าจ าหน่าย -ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ  
5203010114 ค่าจ าหน่าย -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
5203010120 ค่าจ าหน่าย -อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
5203010122 ค่าจ าหน่าย -ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
5203010126 ค่าจ าหน่าย -อุปกรณ์อ่ืน ๆ  
5203010132 ค่าจ าหน่าย -โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
5212010199 บัญชีค่าใชจ้่ายอื่น  
4308010101 TR-หน่วยงานรบัเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง  
5210010105 TE-ปรับเงนิฝากคลัง  
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- รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เมื่อโอนปิดบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายเข้า
บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จะสามารถแสดงผลการด าเนินงานได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย และกรณีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 

6.4.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

- ประมวลผลรายงานงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปี
ปัจจุบันและปีก่อน เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบจากระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZGL_RPT802 

ค าสั่งงาน ZGL_RPT802 

 

- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในรายงานงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้ประมวลผลจากระบบ GFMIS และน าเสนอข้อมูลในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน โดยประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 

ทุน แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ทุนเพ่ิม/ลด โดยดูจากยอดเคลื่อนไหว ในระหว่าง
งวดในงบทดลอง บัญชีทุน รหัสบัญชี 3105010101 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายการที่มีการ
ก าหนดให้รับรู้โดยตรงในบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เช่น บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
โดยดูยอดความเคลื่อนไหวระหว่างงวดในงบทดลองของบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รหัสบัญชี 
3102010101  

องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แสดงผลกระทบของการน านโยบาย
การบัญชีมาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที ่3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อ
มีการประกาศใช้)  

ยอดรวมของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ตามงบแสดงแสดงการเปลี่ยนสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน ต้องตรงกับยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน  
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6.4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากในการน าเสนอข้อมูลในงบการเงิน มีรูปแบบ
ตายตัวท าได้จ ากัด การจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินจะมีส่วนช่วยให้สามารถเสนอข้อมูลประกอบการ
ประเมินฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทางการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้มากขึ้น โดยมี
หลักในการพิจารณาเพื่อเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้  

- ข้อมูลที่ควรเปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 เรื่อง 
การน าเสนองบการเงิน ได้แก่  

ข้อมูลทั่วไป เปิดเผยข้อมูลเรื่องทั่วไป ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับรายการทางการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้ดีขึ้น เช่น ภารกิจหลัก กฎหมายที่
ส าคัญซึ่งก าหนดหน้าที่หรือให้อ านาจแก่หน่วยงานในการด าเนินงาน หน่วยงานภายใต้สังกัดในระดับต่าง ๆ ที่มี
การน าข้อมูลมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงิน  

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน เปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่างบการเงินได้จัดท าตามมาตรฐาน
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง หรือตามมาตรฐานการบัญชีอ่ืนใด ในกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แต่ในเรื่องนั้นยังไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่มีการประกาศใช้แล้ว หรือมีการน ามาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐมาใช้ก่อนวันที่
ก าหนดให้ถือปฏิบัติ จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและเหตุผลของเรื่องดังกล่าวด้วย  

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่มีการ
ประกาศใช้เป็นครั้งแรก หรือมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่เคยมีการประกาศใช้แล้ว  แต่มีการ
ปรับปรุงใหม่ในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยต้องให้ข้อมูลด้วยว่ามาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับ
ดังกล่าวให้เริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดใด และการน ามาตรฐานนโยบายการบัญชีภาครัฐนั้นมาปฏิบัติ ท าให้
เกิดผลกระทบอย่างไรกับงบการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ หากเป็นมาตรฐานและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่ให้เริ่มถือปฏิบัติในอนาคต ฝ่ายการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตอย่างไร เมื่อมีการน ามาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐนั้นมาปฏิบัติ 

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้กับรายการที่ส าคัญ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยประเด็นส าคัญที่ควร
เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในงบการเงิน ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้
ผู้ใช้งบการเงินสามารถท าความเข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้น เช่น เกณฑ์ในการตีราคาวัสดุคงเหลือ ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์เกิดจากการก าหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ของแต่ละประเภทไว้กี่ปี  

- ข้อมูลที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน มาตรฐานและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐบางฉบับอาจมีข้อก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไว้โดยเฉพาะ จึงท าให้ต้องมีการน าเสนอข้อมูล
เพ่ิมเติมและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนั้น ๆ  

- ข้อมูลที่ควรเปิดเผยเพ่ือประกอบรายการในงบการเงิน โดยทั่วไปหากรายการที่
น าเสนอไว้ในงบการเงินเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ ควรแสดงรายละเอียดประกอบรายการ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ในงบแสดงฐานะการเงิน ควร
แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง  เช่น เงินสดในมือ (แสดง
รายการรวมตามบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสดในมือ พักเงินน าส่ง) เงินทดรองราชการ เงินฝากธนาคาร 
(แสดงรายการรวมไม่จ าเป็นต้องแสดงแยกตามบัญชีแยกประเภท) เงินฝากคลัง  
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- ข้อมูลอ่ืนที่ไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงินที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุ เช่น ภาระผูกพัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์และหนี้สิน เช่น สัญญาเช่า เรื่องอ่ืนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน าเสนองบการเงิน เช่น การจัดประเภทรายการใหม่ในงบ
การเงินปีก่อน  

การพิจารณาว่าควรเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากน้อยเพียงใด
นั้น มีหลักในการพิจารณาดังนี้  

- เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยตามที่มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐเฉพาะเรื่อง
ก าหนดไว้ โดยต้องมีการติดตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ออกใหม่  รวมถึงมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่เคยมีการประกาศใช้แล้ว แต่มีการปรับปรุงใหม่  

- ยึดหลักความระมัดระวัง เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีความเป็นไปได้มากกว่าเป็นไปไม่ได้
เกี่ยวกับหนี้สินและค่าใช้จ่าย  

- ความมีนัยส าคัญ รายการที่ไม่มีสาระส าคัญไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน แม้จะเป็นรายการที่แสดงไว้ในแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที ่1 เรื่องการน าเสนองบการเงิน  

6.4.5 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน ส าหรับข้อมูลที่
น ามาแสดงในรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน มาจากการประมวลผลข้อมูลในระบบ GFMIS 
ด้วยค าสั่งงาน ZFMA46 (รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ) ประกอบด้วยหัวข้อ งบสุทธิ การส ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย และคงเหลือ 

ค าสั่งงาน ZFMA46 
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6.4.6 รายงานรายได้แผ่นดิน ข้อมูลที่น ามาเสนอในรายงานมาจากการประมวลผลรายงาน
ในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZGL_RPT801 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน 
โดยน าข้อมูลทางบัญชีในส่วนที่เกี่ยวรายได้แผ่นดินมาน าเสนอ 
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แสดงความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภทรายได้แผ่นดินกับการแสดงรายการในงบการเงิน 

บัญชีแยกประเภท รายการงบการเงิน ประเภทรายการ 

4202010199 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอ่ืน 
รายไดจ้ากการขายสินค้าและ

บริการ 

รายได้แผ่นดิน – 
นอกจากภาษี 

4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 

4205010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ 

4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

4203010199 รายได้ดอกเบี้ยอื่น 

4201020199 รายไดจ้ากคา่ปรับอ่ืน 

รายได้อ่ืน 4206010102 รายไดเ้งินเหลือจ่าย 

4206010199 รายไดที้ไ่ม่ใช่ภาษีอ่ืน 

4207010102 รายไดที้ไ่ม่ใช่ภาษีจา่ยคืน รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง  
4308010111 TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จาก
รัฐบาล 

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
 

5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง 

 

5210010112 TE-รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  

โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน  90 วันนับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมส าเนารายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางทราบ  

6.5 น าเสนองบการเงินประจ าปีที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
พร้อมลงนามในหนังสือน าส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง  

6.6 จัดส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายใน  

6.7 จัดท าข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน  ส าหรับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ที่
ต้องด าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ดังนี้  

- รายละเอียดประกอบรายการที่มีการปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยต้องสามารถกระทบยอดตัวเลขที่แสดงในงบการเงินได้  

- ข้อมูลประกอบรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้อง
มีรายละเอียดของแต่ละรายการ และต้องสามารถกระทบกับยอดตัวเลขที่แสดงในงบการเงินได้  
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล  
น าเสนองบการเงินประจ าปีเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ งบการเงิน
ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

9. เอกสารอ้างอิง  
9.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
9.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
9.3 หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
9.4 ระเบียบ/แนวปฏิบัติทางด้านบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน  

10. แบบฟอร์มที่ใช้  
10.1 งบแสดงฐานะการเงิน  
10.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
10.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
10.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
10.5 รายงานฐานะเงินงบประมาณปีปัจจุบันและปีก่อน  
10.6 รายงานรายได้แผ่นดิน 



 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
 

 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

 

 



 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
รูปแบบรายงานการเงิน 
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