สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การบันทึกและปรับปรุงบัญชีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ.จะทาการปิดงวดบัญชีในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ซึ่งรายงานการเงินในภาพรวมของ สพฐ. จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นและจัดส่งให้สานักการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น ขอให้หน่วยเบิกทุกแห่งดาเนินการตรวจสอบรายการคงค้างต่างๆ
และบันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. บัญชีเงินสดในมือ ขอให้มีการตรวจสอบบัญชีเงินสดในมือ ในงบทดลองระบบ GFMIS กับ
รายงานเงินสดคงเหลือประจาวันทุกสิ้นวันให้ถูกต้องตรงกัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีในระบบ GFMIS ขอให้ตรวจสอบและจัดทางบกระทบยอดจาก
ระบบ GFMIS ไปหา Statement หรือสมุดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้น เดือนทุกบัญชี เพื่อหาข้อแตกต่างหากพบ
ข้อผิดพลาดจะได้ดาเนินการแก้ไขทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. รายการคงค้ า งทางบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข อง
หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ รายการคงค้ า งบั ญ ชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ รายการคงค้ า งบั ญ ชี พั ก เงิ น น าส่ ง รายการคงค้ า งบั ญ ชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง รายการคงค้างบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้การค้าภายนอก และรายการคงค้างบัญชี
พักยอดต่างๆ ที่เกิดในช่วงยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังนี้
- บั ญชีพักยกยอดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่ ว งยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ให้ ดาเนินการ
ตรวจสอบและโอนปิ ด ไปยั ง บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หาก ณ ปั จ จุ บั น บั ญ ชี ดั ง กล่ า วไม่ ป รากฏหลั ก ฐานคงค้ า งแล้ ว
ให้ดาเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวออกจากงบทดลอง ตามแนวทางการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือก่อนปิดงวดบัญชี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- รายการคงค้ า งบั ญ ชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ ท าการบั น ทึ ก หั ก ล้ า งบั ญ ชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
สินทรัพย์รายตัวตามหลักฐานการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาปี ๒๕๖๑
ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจะไม่สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีสินทรัพย์ในระหว่างการประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจาปี ได้ และหากมีการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็น
สินทรัพย์รายตัวในงวดบัญชีที่ได้มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคาไปแล้วสินทรัพยัดังกล่าวจะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคา
ในปีนั้น กรณีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ไม่มีรายตัวในระบบ GFMIS) หน่วยเบิกจะต้องคานวณค่าเสื่อมราคาเอง
และบันทึกปรับปรุงบัญชีด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV หรือ บช 01 ประเภทเอกสาร JV
- การบันทึกปรับปรุงบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณตามระบบเกณฑ์คงค้างให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายทาการตรวจสอบรายการคงค้างต่างๆ และปรับปรุงบัญชี
ณ สิ้นปีงบประมาณตามระบบเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง ขอให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและ
บันทึกปรับปรุงบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือ สพฐ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ว ๒๒๓๗
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็ปไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ http://finance.obec.go.th

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง หลังจากปรับปรุงรายการ
บัญ ชีต ามเกณฑ์ค งค้า งเรีย บร้อ ยแล้ว ให้ส่ว นราชการระดับ หน่ว ยเบิก จ่า ยเรีย กรายงานงบทดลองประจาปี
ระบุงวด ๑ – ๑๖ และตรวจสอบรายการบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑) และบัญชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดพลาด (๓๑๐๒๐๑๐๑๐๒) ในช่อง “ยอดยกไป” และปิดบัญชีทั้งสองบัญชีดังกล่าว
ตามจานวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑)
ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. รายการทางบัญชีที่ผิดดุล ปกติ ส่งผลต่อการจัดทางบการเงินไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ขอให้ดาเนินการตรวจสอบงบทดลองรายหน่วยเบิก
หากพบว่ามีรายการทางบัญชีที่ผิดดุลบัญชีปกติ ให้เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในปีงบประมาณ
เพื่อมิให้การจัดทางบการเงินในภาพรวมของหน่วยงานขาดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๕. รายการคงค้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ เกิดจากไม่มีการติดตามทวงถามเพื่อนาหลั กฐาน
มาล้างหนี้เงินยืมราชการภายในกาหนดระยะเวลาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีการจ่ายเงินยืมครั้งใหม่โดยยังไม่มีการล้างหนี้เงินยืมในครั้งเก่าส่งผลให้
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการของหน่วยเบิกหลายแห่งมียอดคงค้างเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อมิให้ปรากฏรายการ
คงค้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบการเงิน และปรากฏเป็นข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินยืมราชการและติดตามการ
ล้างหนี้เงินยืมราชการ เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๕.๑ การกาหนดส่งใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่าย ดังนี้
- กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน จะต้องส่งใช้ใบสาคัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ธนาณัติภายใน ๓๐ วันจากวันที่ได้รับเงิน
- กรณีเดินทางไปราชการอื่น จะต้องส่งใช้ใบสาคัญภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง
- กรณีปฏิบัติราชการอื่น นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ส่งใช้ใบสาคัญภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันได้รับเงิน
หากเกินกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดเงินยืมราชการรายงาน
ผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงานในการขออนุ มัติหักเงิน เดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับ
จากทางราชการชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญายืมเงิน
๕.๒ กรณีลูกหนี้รายเดิมยังไม่ส่งใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่าย เพื่อล้างหนี้เงินยืมในครั้งเก่าห้าม
อนุมัติให้ยืมเงินในครั้งใหม่โดยเด็ดขาด
๕.๓ เมื่อลูกหนี้ส่งใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่ายเพื่อล้างหนี้เงินยืมราชการแล้ว ให้ดาเนินการลดยอด
ลูกหนี้เงินยืมออกจากทะเบียนคุมลูกหนี้ และล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS ทันทีโดยมิต้องรอการตรวจสอบใบสาคัญ
ให้แล้วเสร็จ
๕.๔ ขอให้รีบ ดาเนิน การตรวจสอบใบสาคั ญ และหากตรวจสอบใบสาคัญ แล้ว พบว่า ลูกหนี้
รายดังกล่าวไม่มีสิทธิเบิก เบิกเกินสิทธิ หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้ดาเนินการดังนี้

- กรณีตรวจพบภายในปีงบประมาณ ให้เรียกเงินคืนและนาเงินส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
- กรณีข้ามปีงบประมาณ ให้นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมกับบันทึกรายการนาส่งเงิน
ในระบบ GFMIS ตามประเภทการนาส่งเงิน
อนึ่ง เพื่อมิให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณติดลบในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ที่เกิดจากการ
ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ขจ.05 หรือ ZF_53_PM ก่อนได้รับการอนุมัติรายการขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น ก่ อ นบั น ทึ ก ตั ด จ่ า ยในระบบ GFMIS โดยการบั น ทึ ก ตั ด จ่ า ยในระบบ GFMIS ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

กลุ่มระบบบัญชี สานักการคลังและสินทรัพย์
๐๒-๒๘๘๕๖๑๓, ๐๒-๒๘๒๙๔๓๗


