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วัตถุประสงค์
เพื่อบันทึกและตรวจสอบรายการบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ทาให้รายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้

คาจากัดความ
การบันทึกบัญชี

หมายถึง การบันทึกรายการบัญชีดา้ นเดบิตหรือด้านเครดิตใน
สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกในระบบ GFMIS
การปิ ดบัญชีประจาเดือน หมายถึง การทาให้ตวั เลขในบัญชีตรงกับความเป็ นจริงในระหว่างเดือน
ที่มีการเบิกจ่ายเงินของสานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อจัดทางบทดลองในระบบ GFMIS ให้
ถูกต้อง สามารถพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือได้
การปิ ดบัญชีประจาปี
หมายถึง การทาให้ตวั เลขในบัญชีตรงกับความเป็ นจริง ในระหว่างปี
ทีม่ ีการเบิกจ่ายเงินของสานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อจัดทางบทดลองในระบบ GFMIS ให้
ถูกต้อง สามารถพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือได้
การปรับปรุงบัญชี
หมายถึง การปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ได้แก่ ปรับปรุงบัญชีวสั ดุคงคลัง
ปรับปรุงบัญบัญชีคา่ ใช้จ่ายค้างจ่าย ปรับปรุงบัญชีรายได้คา้ งรับ
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย หมายถึง รายงานทางการเงินทีไ่ ด้จากระบบ GFMIS ได้แก่ รายงาน
งบทดลอง รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจาวัน รายงานแสดง
การเคลือ่ นไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รายงานบัญชีแยก
ประเภท รายงานแสดงข้อมูลบัญชี ทีม่ ีขอ้ คลาดเคลือ่ น และ
รายงานสถานะเงินงบประมาณ รายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย)
รายงานทางการเงิน
หมายถึง รายงานที่จดั ทาขึน้ เพื่อพิสูจน์ ยอดคงเหลือตามรายงาน
งบทดลองในระบบ GFMIS ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารทุกบัญชี รายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน (มือ) รายละเอียดประกอบ รายการบัญชีที่
สาคัญของงบทดลอง งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รายละเอียดเงิน
ประกันสัญญา รายละเอียดใบสาคัญค้างจ่าย รายละเอียดเจ้าหนี้
การค้า – ภายนอก รายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าอืน่ – ภาครัฐ
รายละเอียดค้างรับกรมบัญชีกลาง รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณค้าง และรายละเอียด ลูกหนี้เงินนอก – ธนาคาร
พาณิชย์คา้ ง
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ขอบเขตของงาน
การจัดทาบัญชี ตามหลักนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และการปฏิบตั งิ าน
ทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสาหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดทาบัญชีในระบบ GFMIS ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สาหรับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

แนวทางการปฏิบตั งิ านบัญชี
1. ระบบเบิกจ่ายเงิน
Flow Chart
เริม่ ต้น

1.1 รับใบสาคัญรับ/หลักฐานการเบิกจ่าย
จากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

1.2 ออกเลขทีใ่ บสาคัญจ่าย

1.3 บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป และบันทึก
ตัดจ่ายบัญชีในระบบ GFMIS

1.4 ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีทีบ่ นั ทึก
ผิดพลาด

1.5 จัดเก็บหลักฐาน
ใบสาคัญ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1.1 รับใบสาคัญรับ/หลักฐานการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
- ค่าใช้จา่ ยในการอบรม หรือประชุม
- ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
- ลูกหนี้เงินยืมในราชการ หรือลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ - ธนาคารพาณิชย์
- ค่าวัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เป็ นต้น
- รายจ่ายประจาเดือน
1.2 ออกเลขทีใ่ บสาคัญจ่าย
1.3 บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป และบันทึกตัดจ่ายบัญชีในระบบ GFMIS
- บันทึกข้อมูลการตัดจ่ายในระบบ GFMIS (PM)
- บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป
1.4 ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีทบี่ นั ทึกผิดพลาด
- หากตรวจพบว่าบันทึกรายการบัญชีผดิ พลาด ให้ปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตาม
ขัน้ ตอนของการบัญชีภาครัฐทันที
1.5 จัดเก็บหลักฐานใบสาคัญ
- จัดเก็บใบสาคัญเรียงตามฎีกา (มือ) ทีม่ ีการเบิกเงิน โดยจัดเก็บแยกเป็ นรายเดือนใน
ห้องเก็บเอกสาร
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2. ระบบรับนาส่ง
Flow Chart
เริม่ ต้น

2.1 รับหลักฐานการนาเงินส่งคลังผ่าน
ธนาคาร (Pay in Slip) จากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
2.2 ออกเลขทีใ่ บสาคัญจ่าย

2.3 บันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS

2.4 ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีทบี่ นั ทึก
ผิดพลาด

2.5 จัดเก็บหลักฐาน
ใบสาคัญ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2.1 รับหลักฐานการนาเงินส่งคลังผ่านธนาคาร (Pay in Slip)
- รับหลักฐานการนาเงินส่งคลังจากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
2.2 ออกเลขทีใ่ บสาคัญจ่าย
2.3 บันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS
- บันทึกรายการรายได้แผ่นดิน (RA, R2)
- บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (BD, R6, BE)
- บันทึกรายการเงินฝากคลัง (RB, R2)
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2.4 ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีทบี่ นั ทึกผิดพลาด
- หากตรวจพบว่าบันทึกรายการบัญชีผดิ พลาด ให้ปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตาม
ขัน้ ตอนของการบัญชีภาครัฐทันที
2.5 จัดเก็บหลักฐานใบสาคัญ
- จัดเก็บใบสาคัญ โดยจัดเก็บแยกเป็ นรายเดือนในห้องเก็บเอกสาร

3. การปรับปรุงรายการบัญชีและ
การปิดบัญชี Flow Chart
เริม่ ต้น

3.1 ปรับปรุงรายการบัญชีกอ่ นปิ ดบัญชี

3.2 ปิ ดบัญชีทกุ บัญชี

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
3.1 ปรับปรุงรายการบัญชีกอ่ นปิ ดบัญชี
- ปรับปรุงบัญชีวสั ดุคงคลัง
- ปรับปรุงบัญชีคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่าย
- ปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับ
3.2 ปิ ดบัญชีทุกบัญชี
- ปิ ดบัญชีในระบบ GFMIS
- ปิ ดบัญชีในทะเบียนคุมต่าง ๆ
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4. การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือนและประจาป
งบประมาณ Flow Chart
เริม่ ต้น

4.1 พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS

4.2 จัดทารายงานทางการเงิน

4.3 เสนอผูม้ ีอานาจ
รับรองรายงานทางการเงิน
ตามข้อ 4.2

4.4 จัดส่งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
4.1 พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS
- พิมพ์รายงานงบทดลองหน่ วยเบิกจ่ายรายเดือน
- พิมพ์รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจาวัน
- พิมพ์รายงานแยกประเภททีเ่ กีย่ วข้อง
- พิมพ์รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
- พิมพ์รายงานแสดงข้อมูลบัญชีทมี่ ีขอ้ คลาดเคลือ่ น
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4.2 จัดทารายงานทางการเงิน
- จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
- จัดทารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
- จัดทารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง
- จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน (มือ)
- จัดทางบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- จัดทารายละเอียดเงินประกันสัญญา
- จัดทารายละเอียดใบสาคัญค้างจ่าย
- จัดทารายละเอียดเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
- จัดทารายละเอียดเจ้าหนี้การค้าอื่น – ภาครัฐ
- จัดทารายละเอียดค้างรับกรมบัญชีกลาง
- จัดทารายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณค้าง
- จัดทารายละเอียดลูกหนี้เงินนอก – ธนาคารพาณิชย์คา้ ง
4.3 เสนอผูม้ ีอานาจรับรองรายงานทางการเงินตามข้อ 4.2
4.4 จัดส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
- สานักงานคลังจังหวัดเลย
- ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านการบัญชีฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ ีป่ ฏิบตั งิ านด้านบัญชี จดั ทาบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และเป็ นแนวทางในการจัดทาบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
เชือ่ มโยงกับการปฏิบตั งิ านในระบบ GFMIS

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
1. เข้าร่วมอบรมเกีย่ วกับการเงินและบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้
2. ศึกษาระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ่ ง การปิ ด งวดบัญชี
สาหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
3. หนังสือสานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2209 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2563 เรือ่ ง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 246 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรือ่ งการส่ง
รายงานประจาเดือน
5. หนังสื อกรมบัญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรือ
่ ง คูม่ ือ
การบัญชีภาครัฐ สาหรับส่วนราชการ
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 192 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรือ่ ง การตรวจสอบ
รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 65 ลงวัันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรือ่ ง
แนว ปฏิบตั ทิ างบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เกี่ยวกับการรับเงิน การนาส่งเงิน และการเบิก
จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 334 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เรือ่ ง แนวทางปฎิบตั ิ
เกีย่ วกับลูกหนี้ ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปี งบประมาณในระบบ GFMIS
9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีในระบบรับและนาเงินส่งคลัง
10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวันที่ 26 กัุ มภาพัันธั์ 2551 เรื่อง การ
ปฏิบตั ิ เกีย่ วกับระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 308 ลงวันที่ 12 กััน ยายน 2551 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจ เกีย่ วกับการระบุประเภทเงินทีน่ าส่งในใบนาฝากเงิน
12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 278 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เรื่ อ ง
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบตั ใิ นการจัดเก็บและนาส่งรายได้แทนกัน
13. แนวทางการจัดทาบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงาน ใน
ระบบ GFMIS สาหรับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุม่ ระบบบัญชี สานักการคลังและสินทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

