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 แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดตามรายการข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

รายการข้อทักท้วงของ สตง. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
1. รายการบัญชีผิดดุล  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ 

บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ 

- ที ่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  ได้แก่  
บัญชีพักครุภัณฑ์ บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง 

- เจ้าหนี้ระยะสั้น ได้แก่ บัญชีรับสินค้า/ใบส าคัญ  
- เงินรับฝากระยะสั้น ได้แก่ บัญชีเงินรับฝากอ่ืน  

 
 
 

2. รายการบัญชีท่ีมียอดไม่เคลื่อนไหว  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ 

บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ฯลฯ 

- ลูกหนี้ระยะสั้น ได้แก่ บัญชีลูกหนี้ เ งินยืม
ในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ 
บัญชีลูกหนี้ อ่ืน-บุคคลภายนอก บัญชีรายได้ค้างรับ-
หน่วยงานภาครัฐ  

- เงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ า 
บัญชีเงินฝากประจ าไม่มีรายตัว 

- บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง 
- บัญชีลูกหนี้ระยะยาว  
- เจ้าหนี้ระยะสั้น ได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface – 

บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี ้อื ่น – บุคคลภายนอก 
บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ้ายอื่น – บุคคลภายนอก 

- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ได้แก่ บัญชีเบิกเกินส่งคืน
รอน าส่ง บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า 

- เงินรับฝากระยะสั้น ได้แก่ บัญชีเงินรับฝากอ่ืน  
- เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว ได้แก่ บัญชี

รายได้รอการรับรู้ 
- บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 

ข้อ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี 
และหาสาเหตุยอดรายการผิดดุลบัญชีในระบบ GFMIS และ
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวโดยด่วน โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของ
ปีงบประมาณก่อน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๕๐ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
ในระบบ GFMIS อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดและ
สามารถปรับปรุงบัญชีได้ทันภายในงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
ข้อ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี 
และหาสาเหตุรายการไม่เคลื่อนไหวดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงแก้ไขบัญชี
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชี
ในระบบ GFMIS อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดและ
สามารถปรับปรุงบัญชีได้ทันภายในงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
หากพบว่ารายการทางบัญชีใดยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ GFMIS 
ขอให้ด าเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS ให้เป็นปัจจุบัน 
ส าหรับรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณที่ไม่
ฝากคลัง ทุกครั้งที่มีการรับ – จ่ายเงิน จะต้องมีการบันทึกบัญชีเข้า
สู่ระบบ GFMIS โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2635 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 
อย่างเคร่งครัด 
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รายการข้อทักท้วงของ สตง. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
3. รายการบัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ

ในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับยอดตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จากการสุ่มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
และ 2560  มีข้อตรวจพบดังนี้ 

4.1  ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือ
รับรองของผู้บริหาร แต่ไม่ปรากฏในหนังสือยืนยันยอด 
เงินฝากธนาคารของสถาบันการเงิน 
     4.2  บัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือยืนยันยอด 
เงินฝากธนาคารของสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้ระบุยอด
บัญชีเงินฝากธนาคารไว้ในหนังสือรับรองของผู้บริหาร 

4.3  ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือ
รับรองของผู้บริหาร และตามหนังสือยืนยันยอดของ
สถาบันการเงินแสดงยอดไม่ตรงกัน 

4.4  บัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือรับรองของ
ผู้บริหารของบางหน่วยงานระบุว่าไม่อยู่ในงบทดลอง
ในระบบ GFMIS 

4.5  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแสดงข้อมูล
ไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดประกอบให้ตรวจสอบ และ
ค านวณจ านวนเงินไม่ถูกต้อง 

 
 
 

 

ข้อ 3  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวเงินที ่มีอยู ่จริงของบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS และ
รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน หากมียอดไม่ตรงกันให้หาสาเหตุ
เพื ่อปรับปรุงแก้ไขให้ถ ูกต้องตามความจริงและเป็นปัจจุบัน 
พร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ เกี ่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 115 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายเงินและการน าส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ข้อ 6.2 ก าหนดให้ 
“ทุกสิ้นวันให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายงานข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 
ให้ถูกต้องครบถ้วน” เพื่อป้องกันมิให้การทุจริตและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบตัิ
หรือมีเจตนาซ่อนเร้นไม่รายงานข้อมูลและบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ให้พิจารณาด าเนินการตามควร 
     
ข้อ 4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 

1. ประสานกับสถาบันการเงิน เพ่ือตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน แต่ไม่มีหนังสือยืนยันยอดจากสถาบัน
การเงิน พร้อมแนบเอกสารจากสถาบันการเงินเพ่ือให้ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ที่ได้เปิดบัญชีไว้
กับสถาบันการเงิน เพ่ือแสดงการยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในหนังสือรับรองของผู้บริหาร 

3. ตรวจสอบสาเหตุผลต่างบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือ
รับรองของผู้บริหารกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาของ
สถาบันการเงิน โดยปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุง 

4. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่อยู่ในระบบ GFMIS 
ว่าเป็นเงินประเภทใด ตรวจสอบตัวเงิน เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน  

5. จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดต่างๆ 
ประกอบการรายงานประจ าเดือนให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการ
จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ  
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รายการข้อทักท้วงของ สตง. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
5. รายการบัญชีลูกหนี้ระยะสั้น  ประกอบด้วย

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ บัญชีลูกหนี้อื่น – บุคคลภายนอก 
มีข้อตรวจพบดังนี้ 

5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มียอดคงเหลือ
ในระบบ GFMIS กับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้
มียอดต่างกัน 

5.2 ลูกหนี้ เ งินยืมค้างนาน ได้แก่  ลูกหนี้ส่ งใช้
ใบส าคัญและเงินสดล่าช้าเกินก าหนดระยะเวลาตามที่
ระบุไว้ในสัญญา และลูกหนี้คงค้างเกิน 30 วัน แต่ไม่
สามารถระบุจ านวนวันที่ค้างนานได้ 

5.3 มีการอนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในขณะที่ผู้ยืมมิได้
ช าระคืนเงินยืมรายเก่า  

5.4 มีลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดตั้งแต่ร้อยละ 40 
ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

จากข้อตรวจพบข้างต้นเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 54 ข้อ 60 และข้อ 63 
ก าหนดให้การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และ
ห้ามมิให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืม
รายเก่าให้ เสร็จสิ้นไปก่อน และก าหนดให้ผู้ยืมส่ง
หลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี ) 
ภายในก าหนดระยะเวลา กรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการกองคลังเรียก
ให้ชดใช้คืนเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

 
6. รายการบัญชีลูกหนี้ระยะยาว ประกอบด้วย

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งและทางละเมิด ซึ่งมียอด
ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่บันทึกรับรู้ลูกหนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่มีการติดตามค าพิพากษา และปรับปรุง
บัญชีลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามจ านวนเงิน
ที่ศาลสั่งให้ชดใช้ 

ข้อ 5  เพ่ือให้การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมทุกหน่วยเบิกจ่าย
มีประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
ขอให้เร่งด าเนินการ ดังนี้ 

1. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
กรณีทะเบียนคุมลูกหนี้ บัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS และเอกสารที่
เกี่ยวข้องแสดงยอดลูกหนี้ไม่ตรงกันว่าเกิดจากสาเหตุใด และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามเอกสารหลักฐานโดยเร็ว 

2. สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามลูกหนี้เงินยืม
ที่ค้างช าระให้ส่งใช้คืนเงินยืมโดยเร็ว และให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมตาม
สัญญายืมเดิมก่อนพิจารณาให้ยืมเงินรายใหม่ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

3. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกหนี้เงินยืมค้างนาน
เกินก าหนดระยะเวลาไม่ส่งใช้เงินยืม และกรณีการส่งใช้เงินยืมเป็น
เงินสดจ านวนมาก และล่าช้า รวมทั้งกรณีผู้ยืมรายเดียวกันแต่
สังกัดอยู่หลายหน่วยงาน โดยให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่าผู้ยืมและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือแสวงหาประโยชน์มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ท าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
ให้พิจารณาด าเนินการทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย ในการ
อนุมัติเงินยืมให้มีการควบคุมมิให้อนุมัติเงินยืมเกินความจ าเป็น 
เพ่ือป้องกันการน าเงินราชการไปหมุนใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ 

4. ในโอกาสต่อไปการอนุมัติเงินยืม ให้มีการควบคุมมิให้
อนุมัติเงินยืมเกินความจ าเป็น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 
 
 
ข้อ 6 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามค าพิพากษาพร้อม
ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามจ านวนเงินที่
ศาลสั่งให้ชดใช้ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ก่อนที่คดีจะ
หมดอายุความ เพื่อมิให้ราชการเกิดความเสียหาย โดยถือปฎิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 427 ลงวันที่  
25 พฤศจิกายน 2552 เรื ่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการ
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่งในระบบ GFMIS อย่างเคร่งครัด 
 
 
 



4 
 

รายการข้อทักท้วงของ สตง. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
7. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง ได้แก่  
     7.1 การบันทึกรับรู ้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ในบัญชีที่ราชพัสดุ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางก าหนดให้เป็น
บัญชีเฉพาะหน่วยงานกรมธนารักษ์เท่านั้น ได้แก่ 

-  อาคารราชพัสดุเพื่อการพักอาศัย 
-  อาคารราชพัสดุเพื่อประโยชน์อื่น 
-  อาคารราชพัสดุส านักงาน 
-  สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
-  พักสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
7 . 2  บั น ทึ ก บั ญ ชี สิ น ท รั พ ย์  –  Interface 

กรมบัญชี กล า งก าหนด ให้ เ ป็ นบัญชีที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เงินทุน
หมุนเวียน องค์การมหาชน และองค์กรอิสระที่จัดตั้ง
โดยกฎหมายเฉพาะ เท่านั้น ได้แก่ 

-  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – Interface 
-  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน – Interface 
-  ส่วนปรับปรุงอาคาร – Interface 
-  งานระหว่างก่อสร้าง - Interface 
-  ครุภัณฑ์ – Interface 
-  เจ้าหนี้การค้า Interface –บุคคลภายนอก 
7.3  บันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้เฉพาะหน่วยงานที่ดูแลสาธารณะประโยชน์ 
เช่น กรมชลประทาน  

     7.4  บันทึกบัญชีสินทรัพย์แต่ไม่ได้บันทึกบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม หรือบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ 

7.5  ไม่บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาประจ าปีของ
สินทรัพย์ – ไม่ระบุรายละเอียด 

7.6  บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสูงกว่า
ราคาทุน ท าให้มูลค่าสุทธิติดลบ 

7.7  บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ
ราคาทุน ท าให้มูลค่าสุทธิเท่ากับศูนย์ 

7.8  บันทึกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
ประจ าปี โดยไม่แสดงราคาทุนของสินทรัพย์ 

7.9  บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มี
รายละเอียดของสินทรัพย์ให้ตรวจสอบ 

 
 

ข้อ 7 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 
     ข้อ 7.1 – 7.3  ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่มีการใช้รายการ
บัญชีที่ ใช้เฉพาะหน่วยงาน เช่น กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ ฯลฯ หากพบว่าข้อมูลรายการ
สินทรัพย์ไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัว 
ใ น ร ะบ บ  GFMIS โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 1 
ลงวันที่ 2 มกราคม 2556  
     ข้อ 7.4 – 7.9 ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 
เป็นรายการสินทรัพย์ประเภทใด เพ่ือคิดค านวณค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์เป็นรายตัวในแต่ละตัว โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน
ที่ สพฐ. ก าหนด และบันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจ าปี
ในระบบ GFMIS เป็นประจ าทุกปี โดยถือปฏิบัติตามหนังส ือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 
เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
บทที่ 3 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
หน้า 42 (ข้อ ง) การบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทอาคาร
และอุปกรณ์ 

(2) กรณีไม่สามารถทราบรายละเอียดรายการสินทรัพย์ที่ไม่ระบุ
รายละเอียดตั้งแต่ยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ปรากฏในงบทดลอง
รายหน่วยเบิกจ่าย ส่งผลให้ไม่สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปีได้ 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ก.  ส ารวจสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงควบคู่กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
และรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS หากพบรายการใดมีตัวตนอยู่จริง 
แต่ไม่พบข้อมูลรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้บันทึกสินทรัพย์
ส ารวจพบดังกล่าวเข้าระบบ GFMIS แต่หากพบว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
มีการจ าหน่ายแล้ว ให้บันทึกตัดจ าหน่ายรายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว43 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ บทที่ 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทาง
บัญชีของสินทรัพย์ (ข้อ 1) กรณีมีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี 
หน้า 73-76 และ บทที่ 3 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ หน้า 46 (ข้อ ฉ) การบันทึกการจ าหน่าย
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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รายการข้อทักท้วงของ สตง. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
7.10 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ไม่เคลื่อนไหว

และคงค้างนาน 
7.11 การค านวณอายุการใช้งานสินทรัพย์ 

พบว่าไม่สอดคล้องกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/10517 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2547 เรื่อง ก าหนดอายุการใช้งานและอัตรา
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงเหลือตามระบบ GFMIS 
และยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมมียอดต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
9.  การบันทึกปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในบัญชีผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยไม่มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการปรับปรุงเ พ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ข. เมื่อด าเนินการส ารวจสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ GFMIS ครบถ้วน 
ตามสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงและทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานแล้ว 
ให ้ด า เน ินการขออนุม ัต ิผู ้ม ีอ านาจตัดบัญช ีส ินทร ัพย ์ไม ่ระบุ
รายละเอียดที่ปรากฏในงบทดลอง GFMIS ออกจากบัญชีได้ 
โดยด าเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด 
คู่กับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
     ข้อ 7.10 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของงานระหว่างก่อสร้างที่
ไม่เคลื่อนไหวและคงค้างนาน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและบันทึก
บัญชีให้ถูกต้องต่อไป 
     ข้อ 7.11 ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและ
นโยบายบัญชีของ สพฐ. และกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด และ
ถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน 
 
ข้อ 8 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการบัญชีและ
รายการปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นงวดให้ตรงกับข้อเท็จจริงเป็น
ประจ าทุกปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2803 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี
สิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS และตามหนังสือ สพฐ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 4700 และ ว 4701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
เรื ่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยเคร่งครัด 
 
ข้อ 9 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขออนุมัติและรายงาน สพฐ. 
ทุกครั้งที่มีรายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ของปีงบประมาณก่อน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/
ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการจัดท า
ใบส าคัญการปรับปรุงบัญชี โดยเมื่อหน่วยเบิกจ่ายมีการปรับปรุงบัญชี
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วให้จัดท ารายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชี 
พร้อมส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชีให้รายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ าทุกเดือนที่มีการ
ปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน เพื่อเปิดเผยที่มาและ
เหตุผลของการปรับปรุงรายการไว้ในหมายเหตุประกอบรายงาน
การเงินของ สพฐ.  
 

 


