
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การบันทึกและปรับปรุงบัญชีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สพฐ.จะท าการปิดงวดบัญชีในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งรายงานการเงินในภาพรวมของ สพฐ. จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นและจัดส่งให้ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น ขอให้หน่วยเบิกทุกแห่งด าเนินการตรวจสอบรายการคงค้างต่างๆ 
และบันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. บัญชีเงินสดในมือ ขอให้มีการตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือในงบทดลองระบบ GFMIS กับ
รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวันให้ถูกต้องตรงกัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีในระบบ GFMIS ขอให้ตรวจสอบและจัดท างบกระทบยอดจาก
ระบบ GFMIS ไปหา Statement หรือสมุดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี เพ่ือหาข้อแตกต่างหากพบ
ข้อผิดพลาดจะได้ด าเนินการแก้ไขทันภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. รายการคงค้างทางบัญชีซึ่งมีผลต่อเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
หน่วยงาน ได้แก่ รายการคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ รายการคงค้างบัญชีพักเงินน าส่ง รายการคงค้างบัญชี      
เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง รายการคงค้างบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้การค้าภายนอก และรายการคงค้างบัญชี     
พักยอดต่างๆ ที่เกิดในช่วงยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนทุกข้ันตอน ดังนี้ 

- บัญชีพักยกยอดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบและโอนปิดไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง หาก ณ ปัจจุบันบัญชีดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานคงค้างแล้ว                
ให้ด าเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวออกจากงบทดลอง ตามแนวทางการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือก่อนปิดงวดบัญชี ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- รายการคงค้างบัญชี พักสินทรัพย์ ให้ท าการบันทึกหักล้างบัญชี พักสินทรัพย์ เป็น      
สินทรัพย์รายตัวตามหลักฐานการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจ าปี ๒๕๖๒ 
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจะไม่สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีสินทรัพย์ในระหว่างการประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจ าปี ได้ และหากมีการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็น
สินทรัพย์รายตัวในงวดบัญชีที่ได้มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาไปแล้วสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคา
ในปีนั้น กรณีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ไม่มีรายตัวในระบบ GFMIS) หน่วยเบิกจะต้องค านวณค่าเสื่อมราคาเอง 
และบันทึกปรับปรุงบัญชีด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV 

- การบันทึกปรับปรุงบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณตามระบบเกณฑ์คงค้างให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ายท าการตรวจสอบรายการคงค้างต่างๆ และปรับปรุงบัญชี 
ณ สิ้นปีงบประมาณตามระบบเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง ขอให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและ
บันทึกปรับปรุงบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ สพฐ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ว ๒๒๓๗  
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ทีเ่ว็ปไซต์ส านักการคลังและสินทรัพย์ https://www.finance-obec.net  



อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง หลังจากปรับปรุงรายการ
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจ าปี  
ระบุงวด ๑ – ๑๖ และตรวจสอบรายการบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑) และบัญชี   
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดพลาด (๓๑๐๒๐๑๐๑๐๒) ในช่อง “ยอดยกไป” และปิดบัญชีทั้งสองบัญชีดังกล่าว
ตามจ านวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑)   
ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๔. รายการทางบัญชีที่ผิดดุลปกติ ส่งผลต่อการจัดท างบการเงินไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นขอให้ด าเนินการตรวจสอบงบทดลองรายหน่วยเบิก  
หากพบว่ามีรายการทางบัญชีที่ผิดดุลบัญชีปกติ ให้เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในปีงบประมาณ        
เพ่ือมิให้การจัดท างบการเงินในภาพรวมของหน่วยงานขาดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

๕. รายการคงค้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ เกิดจากไม่มีการติดตามทวงถามเพ่ือน าหลักฐาน  
มาล้างหนี้เงินยืมราชการภายในก าหนดระยะเวลาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ   
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการจ่ายเงินยืมครั้งใหม่โดยยังไม่มีการล้างหนี้เงินยืมในครั้งเก่าส่งผลให้
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการของหน่วยเบิกหลายแห่งมียอดคงค้างเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือมิให้ปรากฏรายการ   
คงค้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบการเงิน และปรากฏเป็นข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินยืมราชการและติดตามการ   
ล้างหนี้เงินยืมราชการ เพ่ือให้หน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

๕.๑ การก าหนดส่งใบส าคัญหรือเงินเหลือจ่าย ดังนี้ 
  - กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน จะต้องส่งใช้ใบส าคัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ

ธนาณัติภายใน ๓๐ วันจากวันที่ได้รับเงิน 
  - กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน จะต้องส่งใช้ใบส าคัญภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง 
  - กรณีปฏิบัติราชการอ่ืน นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ส่งใช้ใบส าคัญภายใน ๓๐ วัน

นับจากวันได้รับเงิน 
หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดเงินยืมราชการรายงาน
ผู้บริหารหน่วยงานในการขออนุมัติหักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับ      
จากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญายืมเงิน 
 ๕.๒ กรณีลูกหนี้รายเดิมยังไม่ส่งใบส าคัญหรือเงินเหลือจ่าย เพ่ือล้างหนี้เงินยืมในครั้งเก่าห้าม
อนุมัติให้ยืมเงินในครั้งใหม่โดยเด็ดขาด 
 ๕.๓ เมื่อลูกหนี้ส่งใบส าคัญหรือเงินเหลือจ่ายเพ่ือล้างหนี้เงินยืมราชการแล้ว ให้ด าเนินการลดยอด
ลูกหนี้เงินยืมออกจากทะเบียนคุมลูกหนี้ และล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS ทันทีโดยมิต้องรอการตรวจสอบใบส าคัญ
ให้แล้วเสร็จ 
 ๕.๔ ขอให้รีบด าเนินการตรวจสอบใบส าคัญ และหากตรวจสอบใบส าคัญแล้วพบว่าลูกหนี้
รายดังกล่าวไม่มีสิทธิเบิก เบิกเกินสิทธิ หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 
 



   - กรณีตรวจพบภายในปีงบประมาณ ให้เรียกเงินคืนและน าเงินส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน 
   - กรณีข้ามปีงบประมาณ ให้น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมกับบันทึกรายการน าส่งเงิน
ในระบบ GFMIS ตามประเภทการน าส่งเงิน 
 อนึ่ง เพ่ือมิให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณติดลบในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ที่เกิดจากการ
ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ขจ.05 หรือ ZF_53_PM ก่อนได้รับการอนุมัติรายการขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิ์รับเงินก่อนบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS โดยการบันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตาม  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖  
 
 

กลุ่มระบบบัญชี ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
๐๒-๒๘๘๕๖๑๓, ๐๒-๒๘๒๙๔๓๗ 

 
 
 
 


