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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการ และใหหนวยงานภาครัฐใชระบบบรหิาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตั้งแตปงบประมาณ 2548  ซ่ึงเปนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเชือ่มโยงขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน ไดแก ระบบงบประมาณ 
ระบบจัดซื้อจดัจาง ระบบเบิกจายเงิน ระบบรับและนาํสงเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบ
สินทรัพยถาวร โดยสามารถประมวลผลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเปนภาพรวมของประเทศได 
อยางรวดเรว็และทันตอเหตกุารณนัน้ เพื่อเปนประโยชนแกฝายบรหิารในการใชขอมูลเพื่อวางแผน
ควบคุมติดตาม   และประเมนิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นระบบสนิทรัพยถาวร จึงเปนอีกหนึง่ระบบที่มีความสําคัญที่อยูภายใตระบบ   
GFMIS คือเปนระบบที่ใชบันทึกและควบคุมสินทรัพยในภาพรวมของหนวยงานและจากการปฏิบัติ 
งานในระบบ GFMIS เปนเวลา 6 ป จึงควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกีย่วกับการบันทึกรายการ
สินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS เฉพาะของหนวยงานขึน้มา  เพื่อรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานวามี
ฝายใดเขามาเกี่ยวของในการดําเนินงานบาง  คูบัญชีที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน ปญหาและแนวทางการ
แกไขปญหาใหกับผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงานไดอยางถูกตอง  ครบถวน  เพื่อเปน
ประโยชนในการวิเคราะหและตัดสินใจเชงินโยบายของผูบริหารได 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองของการบันทึกรายการ
สินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ที่ใชเฉพาะหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

2. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกีย่วกับการบันทึกรายการ
สินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS  และเจาหนาที่จดัทําบญัชีตามหลักเกณฑคงคางเดมิของทุกหนวย
เบิกจายในกรมพัฒนาที่ดิน 

3. เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูสําหรับผูปฏิบัติงานใหมของหนวยงาน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาคูมือการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย 
ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบเบิก – จาย, ระบบรับและนําสง ระบบสินทรัพยถาวร และแนวทางการ
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ปฏิบัติงานจากเอกสารอื่นที่เกี่ยวของเชนความรูเกีย่วกับหลักการและนโยบายบัญชสํีาหรับหนวยงาน
ภาครัฐ, ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ, รูปแบบรายงานการเงนิของหนวยงานภาครัฐ 
รวมถึงศึกษาปญหาที่มีผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแกไขปญหา  
                                                                                     
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  

เร่ิมตั้งแต  1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน   2553 
สถานที่ดําเนินการ   ฝายบัญชี  กองคลัง  กรมพัฒนาที่ดิน 

 
ผูดําเนนิการ 

1.  ช่ือ นางธนภร  ฉิมพัด   ตาํแหนง นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
ปฏิบัติงาน 80%   มีหนาที่ควบคุมและตรวจสอบความถูกตองของการลางบัญชีพักสินทรัพยเปน
สินทรัพยหรือคาใชจาย /บนัทึกรับสินทรัพยจากการบริจาค /บันทึกการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร   
และการประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรประจําเดือนและประจําป  
ในระบบ   GFMIS  ของกรมพัฒนาที่ดิน  พรอมทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการดาํเนินงานของ
ระบบสินทรัพยถาวรในระบบ  GFMIS    และแนวทางการปฏิบัติงานจากเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
เพื่อจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานเกีย่วกับการบันทึกรายการสินทรัพยถาวรในระบบ  GFMIS  ของ   
กรมพัฒนาที่ดนิ    

2.  ช่ือ นางสุภรณ  คณิตทวีกลุ  ตําแหนง  หวัหนาฝายบัญชี  ปฏิบัติงาน 15% 
มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา    

3.  ช่ือ นางเพญ็ศรี  หมื่นสังข   ตําแหนง  หัวหนากลุมพฒันาระบบงานคลัง            
ปฏิบัติงาน  5%      มีหนาที่ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน    

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 
ทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการดําเนนิงานของระบบสินทรัพยถาวรในระบบ  

GFMIS  และแนวทางการปฏิบัติงานจากเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เพือ่สามารถอธิบายวิธีการปฏิบตัิ 
งานเฉพาะของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในแตละขั้นตอนอยางละเอยีด พรอมคูบญัชีที่เกิดขึ้นใน
ระบบ GFMIS และแนวทางการแกไขปญหา ดังนี ้
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1. อธิบายความหมายและความสําคัญของระบบสินทรัพยถาวร ในระบบ GFMIS 
 ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Asset หรือ FA) 
         เปนระบบที่ใชบันทึกและควบคุมสินทรัพยในภาพรวมของหนวยงาน เริ่ม

ตั้งแตการสรางขอมูลหลักสินทรัพย การบันทึกการไดมาของสินทรัพยจากการจัดซ้ือจัดจาง หรือจาก
การรับบริจาคสินทรัพย การตัดจําหนายสินทรัพย การประมวลผลคาเสื่อมราคาสิ้นงวด การเรียกดู
ขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับสินทรัพย ตั้งแตไดมาจนถึงตัดจําหนายสินทรัพยออกจากหนวยงาน 
เนื่องจากการขาย เลิกใชงาน สูญหาย / เสียหาย เปนตน 

2. สรุปกระบวนงานสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS แยกออกเปน 2 กรณีดังนี ้
 2.1.กรณีเปนสนิทรัพยถาวรตัง้แตปงบประมาณ 2548 หลังจากเขาในระบบ 

GFMIS 
   กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed  Asset) เปนกระบวนงานที่

รองรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ซ่ึงตองดําเนินการที่เครื่อง GFMIS 
Terminal เทานั้น หนวยงานสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานผาน Web Online ไมสามารถดําเนินการเองได  
ดังนั้นจะตองสงเอกสารขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดทําการเบิกจายในระบบ GFMIS  เรียบรอยแลว
ใหหนวยงานสวนกลาง กองคลัง ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS แทน
ใหหนวยงานสวนภูมภิาค สามารถแบงออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้

  2.1.1 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการลางบัญชีพักเปน
สินทรัพยหรือคาใชจาย 
    2.1.2 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการบริจาค 

2.1.3 การตัดจาํหนายสินทรพัยถาวร 
    2.1.4 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม 
    2.1.5 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม 
    2.1.6 การประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม 

    หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการเกีย่วกับการบันทึกขอมูลสินทรัพยใน
ระบบ GFMIS ของหนวยงานสวนกลาง กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 

  1). ฝายบริหารสินทรัพยมีหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินของหนวยงานให
เกิดประโยชนและเกิดความคุมคาในการใชทรัพยสินของทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด วิเคราะห
ความตองการสินทรัพยของแตละหนวยงานและระบบสินทรัพยถาวร (FA) บางสวน เชน การสราง
ขอมูลหลักสินทรัพย การโอนสินทรัพยภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน การตรวจสอบ
ทรัพยสินประจําปใหถูกตอง เปนปจจุบันและสอดคลองกับขอมูลในระบบ GFMIS 
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  2). ฝายบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินและบัญชี 
รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของหนวยงาน ซ่ึงขอมูลทางบัญชีมีทั้งในสวนที่ไดรับการ
บันทึกบัญชีจากระบบงานอื่นที่เกี่ยวของ และในสวนที่จะตองทําการปรับปรุงบัญชีส้ินงวด/ ส้ินป ตาม
หลักบัญชีเกณฑคงคางที่กรมบัญชีกลางกําหนด สําหรับกระบวนงานในระบบสินทรัพยถาวรที่ฝาย
บัญชีรับผิดชอบ ประกอบดวย การลางบัญชีพักสินทรัพย, การบันทึกรับบริจาคสินทรัพย,  การโอน
สินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย, การตัดจําหนายสินทรัพย และการประมวลผลคาเสื่อมราคา ซ่ึงใน
ระบบสินทรัพยถาวรสวนใหญนั้น จะตองมีการระบุบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ / หมวดสินทรัพย / 
เลขที่สินทรัพยรายตัวดวยเสมอ 

  ดังนั้นฝายบัญชีจึงขอเปนผูรับเอกสารที่สงมาจากทุกหนวยเบิกจายมา
ตรวจสอบขอมูลกอนวาถูกตองและครบถวนหรือไม จึงจะประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยเพื่อ
สรางรหัสสินทรัพย/โอนยายสินทรัพยถาวร และฝายบัญชีจะทําการปรับปรุงการลางบัญชีพักเปน
สินทรัพยหรือคาใชจาย/บันทึกรับสินทรัพยจากการบริจาคและบันทึกการตัดจําหนายใหหนวยงานใน
ระบบ GFMIS เพื่อใหขอมูลนั้นมีความถูกตอง ครบถวน ตรงกับความเปนจริง 

2.2.กรณีเปนสนิทรัพยถาวรกอนเขาระบบ GFMIS   
  หมายความวาเปนสินทรัพยถาวรกอนปงบประมาณ 2548 ทุกหนวยเบิก 

จายจะตองบันทึกขอมูลสินทรัพยถาวร  โดยระบุช่ือบัญชแียกประเภทเปนสินทรัพยที่ไมระบุราย -                    
ละเอียด ทําการยกยอดขอมูลเขาในระบบ GFMIS เอง และตองคิดคํานวณคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคา
สะสมประจําป (ดวยวิธีเสนตรง) เพื่อบันทึกปรับปรุงขอมูลบัญชีเขาสูระบบ GFMIS ทุกส้ินป   
ประมาณ ซ่ึงหนวยงานสวนภูมภิาคสามารถดําเนินการไดเองผาน Web Online โดยไมตองสงเอกสาร
มาใหหนวยงานสวนกลางดําเนินการบันทกึขอมูลให 

3. เอกสารอางอิงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวร 

 สินทรัพย  หมายถึง  ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงานซึ่งเปนผลจาก
เหตุการณในอดีตและคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  หรือศักยภาพในการ
ใหบริการเพิ่มขึ้นแกหนวยงาน 

 สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยอันมีลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนินกิจการและใชได
นานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ  มิไดมีไวเพื่อขาย ไดแก อาคาร อุปกรณสํานักงาน 
เครื่องจักร ยานพาหนะ เปนตน 

 ราคาทุน  หมายถึง จํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่หนวยงานจายไป เพื่อใหไดมา
ซ่ึงสินทรัพย ณ เวลาที่ซ้ือหรือสรางสินทรัพยนั้น  

 คาเสื่อมราคา หมายถึง การปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุการใช
งานที่ไดประมาณไว ไปเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี เพราะสินทรัพยนั้นมีการเสื่อมสภาพ ลาสมัย  และ
ทรุดโทรมลง ดังนั้นสินทรัพยถาวรทุกชนิดจะตองคิดคาเสื่อมราคา ยกเวนที่ดิน เพราะที่ดินเปนสินทรัพยที่มี
อายุใชงานไมจํากัด และสวนใหญจะมีมูลคาเพิ่ม 

 มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุลหลังจากหักเสื่อมราคาสะสม 
หรือคาตัดจําหนายสะสม 

 คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง เปนบัญชีปรับมูลคาของสินทรัพยเพื่อที่จะนําไปหักจาก
ราคาทุนของสินทรัพย ใหแสดงตามราคาบัญชี (ราคาทุน-คาเสื่อมราคาสะสม = ราคาตามบัญชี) และ
สะสมเพิ่มขึ้นทุกงวดบัญชี  ตามจํานวนปที่ใชประโยชนแลวเส่ือมสภาพไปเนื่องจากการใช                
คาเสื่อมราคาสะสมจะแยกตามประเภทของสินทรัพย  

 คาซาก หมายถึง มูลคาที่เหลืออยู เมื่อสินทรัพยนั้นเสื่อมสภาพแลว  การกําหนดราคาซาก 
1 บาท ก็เพียงเพื่อใหเห็นวาสินทรัพยนั้นมีอยู สะดวกตอการตรวจสอบ 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางใหมองเห็นได หรือจับตองไมได 
แตสามารถใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกจิการ หรือใหสิทธิแกผูเปนเจาของหรือผูครอบครองนาน
เกินกวา 1 ป เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิบัตร 

 การตัดจําหนาย หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมี
ระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น 
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ความหมายของบัญชีวัสดุและบัญชีครุภัณฑ 
 1.วัสดุ หมายถงึ สินทรัพยทีห่นวยงานมไีวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทัว่ไปมี
มูลคาไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือ
ในราคาทุน ซ่ึงโดยหลักการหนวยงานอาจรับรูวัสดุเปนสินทรัพยหรือคาใชจายกอนแลวจึงปรับปรงุ
ส้ินปก็ได  
 2.ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทน 
และมีอายกุารใชงานเกนิกวา 1 ป แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ครุภัณฑทีม่ีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไปตามราคาทุน  รายการครุภัณฑ
ประเภทนี้ถือเปนสินทรัพยถาวรของกรมฯ โดยหนวยงานจะตองบันทกึรายละเอียดของครุภัณฑใน
ทะเบียนคุมทรัพยสินและใหคํานวณคาเสือ่มราคาประจําปดวย  
  2.2 สําหรับครุภัณฑทีม่ีมูลคาไมถึง 5,000 บาทตามราคาทุน รายการครภุัณฑ
ประเภทนี้ใหบันทึกเปนคาใชจายประเภทคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑและไมถือเปนสินทรัพยถาวร
ของกรมฯ แตใหบันทกึรายละเอียดของครุภัณฑดังกลาวในทะเบยีนคมุทรัพยสิน  เพื่อประโยชนใน
การควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป 
 

ความหมายคาวัสดุและครุภณัฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(สํานักงบประมาณ. 2553 : 6 - 7) 

1.คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใชแลวยอม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี ้

(1) รายจายเพือ่จัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท 

(2) รายจายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกนิ 
20,000 บาท 

(3) รายจายเพือ่ประกอบขึ้นใหม ดดัแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑที่มี
วงเงินไมเกิน 5,000 บาท 

(4) รายจายเพือ่ประกอบขึ้นใหม ดดัแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือ
ส่ิงกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

(5) รายจายเพือ่ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ แต
ไมรวมถึงคาจดัหาเครื่องยนตใหมเพื่อใชในการซอมแซมรถยนต 

รายจายตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภยั คาติดตัง้ 



7 
 

2.คาครุภณัฑ หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร ที่
มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกนิกวา 5,000 บาท และใหหมายความรวมถงึรายจาย ดังตอไปนี ้

(1) รายจายเพือ่ประกอบขึ้นใหม ดดัแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

(2) รายจายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกิน
กวา 20,000 บาท 

(3) รายจายเพือ่ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

(4) รายจายเพือ่จางที่ปรึกษาในการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
นโยบายบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยถาวร  (หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐ ฉบับที่ 2. 2546 : 17-18)  

1) การกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการรับรู 
2) การกําหนดอายุการใชงาน 
3) การวัดมูลคา 

การกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการรับรู 

 รับรูรายการทางบัญชีสําหรับสินทรัพยถาวร  ที่มีมูลคาขั้นต่ําตั้งแต 5,000 บาท  ขึ้น
ไป ทั้งนี้สินทรัพยแตละรายการอาจมีมูลคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด แตมูลคาโดยรวมของสินทรัพย
ประเภทนั้น สูงกวาเกณฑที่กําหนดก็ใหนํามารวมกันและรับรูเปนประเภทของสินทรัพยนั้น ๆ เชน 
ครุภัณฑสํานักงาน (ชุดรับแขก) 

 สินทรัพยที่มีลักษณะเปนกลุมโดยรวมแลวมีมูลคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด ใหนํา
สินทรัพยเหลานั้นมารวมกัน และรับรูเปนกลุมสินทรัพย เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเสียง 
เปนตน 

การกําหนดอายุการใชงาน (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 45) 

• กําหนดเปนชวงใหเลือก  (สูง/ต่ํา) 
• แตละหนวยงานเลือกกําหนดไดตามความเหมาะสมกับการใชงาน 

การวัดมูลคา 
• หนวยงานจะบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนที่เกิดขึ้นในการ

จัดหาสินทรัพยนั้น ราคาทุนดังกลาวรวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะ
ใชงานไดในครั้งแรกดวย 
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• เพื่อควบคุมและแสดงมูลคาทางบัญชีตลอดอายุการใชงาน  (ราคาทุนหักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสม) 
 

 การคิดคาเสื่อมราคา คือการกระจายราคาทุนเพื่อไปเปนคาใชจายในแตละรอบระเวลา ซ่ึงสามารถ
คํานวณคาเสื่อมราคาไดหลายวิธี แตที่หนวยงานราชการใชไดแกวิธีเสนตรง (Straight Line Method) 

 

สูตรการคํานวณคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง 
•    
 

คาเสื่อมราคาประจําป  =     ราคาทนุของทรัพยสิน 

              อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
ตัวอยาง         สินทรัพยมีมูลคาทุน 25,000.- บาท อายุการใชงาน 10 ป      

      
วิธีการคํานวณ        คาเสื่อมราคาประจําป     =   

              
=          2,500       บาท 
 

•  
•  

คาเสื่อมราคาประจําเดือน       =      คาเสื่อมราคาประจําป x จํานวนวนัตอเดือน 
                                            365 

25,000 

10 

 
 
วิธีการคํานวณ        คาเสื่อมราคาประจําเดือน =     
                                         365 

2,500×30 

=           205        บาท      
 

 เมื่อไดคาเสื่อมราคาประจํางวดแลวใหนําไปปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
เดบิต คาเสื่อมราคา (5)  xxx 

เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (1)  xxx 
ดังนั้นบัญชีคาเสื่อมราคา ถือเปนคาใชจายแสดงในงบกําไรขาดทุน สวนบัญชีคาเสื่อม

ราคาสะสมเปนบัญชีปรับมูลคาสินทรัพย ซ่ึงจะทําใหสินทรัพยมีมูลคาใกลเคียงกับความเปนจริง 
เนื่องจากสินทรัพยเมื่อใชไปยอมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน 
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ภาพที่ 2.1 ภาพรวมของสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS 
ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Asset หรือ FA)  
 เปนระบบที่ใชบันทึกและควบคุมสินทรัพยในภาพรวมของหนวยงาน เริ่มตั้งแตการ
สรางขอมูลหลักสินทรัพย การบันทึกการไดมาของสินทรัพยจากการจัดซื้อจัดจาง หรือจากการรับ
บริจาคสินทรัพย การตัดจําหนายสินทรัพย การประมวลผลคาเสื่อมราคาสิ้นงวด การเรียกดูขอมูลและ
รายงานที่เกี่ยวของกับสินทรัพย ตั้งแตไดมาจนถึงตัดจําหนายสินทรัพยออกจากหนวยงาน เนื่องจาก
การขาย เลิกใชงาน สูญหาย / เสียหาย เปนตน 

ระบบสินทรัพยถาวร ประกอบดวย 4 กระบวนงานหลัก ดังนี้ 
  1). การกําหนดรหัสสินทรัพยถาวร 
  2). การไดมาของสินทรัพย 
  3). การตัดจําหนายสินทรัพย 
  4). การประมวลผลคาเสื่อมราคา 

1.การกําหนดรหัสสินทรัพย เพื่อระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะของครุภัณฑเพื่อการ
ติดตามการใชงานและบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของ โดยใหระบบออกเลขที่สินทรัพย 12 หลักที่
ขึ้นตนดวย เลข 1 และตามดวยลําดับที่ (Running Number) เพื่อใชในการบันทึกรับสินทรัพยใน
กระบวนงานที่เกี่ยวของ  ดําเนินการโดยฝายบริหารสินทรัพย กองคลัง จะทําการบันทึกขอมูล
สินทรัพยที่จําเปน เชน มูลคาของสินทรัพย อายุการใชงาน แหลงของเงิน  ศูนยตนทุนที่ใชสินทรัพย
นั้น เปนตน และใชขอมูลดังกลาวเปนฐานในการคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในระบบตอไป 
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2.การไดมาของสินทรัพย เมื่อหนวยงานจัดซื้อจัดหาสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน 
หนวยงานจะตองควบคุมดูแลการบันทึกสินทรัพยดังกลาวเขาสูระบบตามกระบวนงานที่เกี่ยวของ เชน 
การบันทึกรับสินทรัพยผานระบบจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงมีทั้งการบันทึกผาน GFMIS Terminal และการ
บันทึกผาน Web Online ที่ยังไมรองรับการทํางานของระบบสินทรัพยถาวร  จึงเปนภาระหนาที่ของ
ฝายบริหารสินทรัพยและฝายบัญชี กองคลังที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ดําเนินการให เชน การลาง
บัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสินทรัพยหรือบัญชีคาใชจายแลวแตกรณี การบันทึกรับบริจาคสินทรัพย
จากหนวยงานภายนอก การบันทึกรับโอนสินทรัพยจากหนวยงานภายในกรม และหนวยงานภายนอก 

3.การตัดจําหนาย กรณีที่หนวยงานเลิกใชงานสินทรัพยแลว เนื่องจากมีการสูญหายรื้อ
ถอน บริจาค หรือขายสินทรัพย หนวยงานจะตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบและทําการ
ตัดจําหนายสินทรัพยออกจากระบบ ดําเนินการโดยฝายบัญชี เพื่อใหขอมูลสินทรัพยในระบบถูกตอง
เปนปจจุบัน ตอจากนั้นจึงนําขอมูลการตัดจําหนาย (เลขที่เอกสารจากระบบ) ไปอางอิงกระบวนงานที่
เกี่ยวของ เชน การจัดเก็บและนําสงรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาวเปนรายไดแผนดิน หรือเปน
รายไดเงินนอกงบประมาณของหนวยงานตามระเบียบที่เกี่ยวของดวย 

4.การประมวลผลคาเสื่อมราคา กรณีที่ฝายบริหารสินทรัพยไดบันทึกขอมูลรายตัวของ
สินทรัพยในระบบคือ มีเลขที่สินทรัพย 12 หลักแลว ฝายบัญชีจะตองสั่งประมวลผลคาเสื่อมราคาใน
ภาพรวมของหนวยงานเปนรายงวด (เดือน) ตั้งแตงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงงวดที่ 12 เดือนกนัยายนของ
ปถัดไป โดยฝายบัญชีจะตองดําเนินการลางบัญชีพักสินทรัพยเปนสินทรัพยหรือคาใชจายกอนทําการ
ประมวลผลคาเสื่อมราคาของแตละงวด ทั้งนี้ระบบจะไมประมวลผลคาเสื่อมราคาของงานระหวาง
กอสราง เนื่องจากจะเริ่มใชงานก็ตอเมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดทายแลว โดยหนวยงานจะตองโอน
งานระหวางกอสรางเปนสินทรัพยตามประเภทกอน ระบบจึงเริ่มคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยนั้น 
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บทที่ 3 
สรุปกระบวนงานสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS 

 
หลังจากหนวยงานภาครัฐเขาระบบ GFMIS ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา  

กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed  Asset) เปนกระบวนงานที่รองรับการบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินทรพัยถาวรในระบบ GFMIS ซ่ึงตองดําเนินการที่เครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น กรณี
หนวยงานที่ปฏิบัติงานผาน Web Online ตองสงขอมูลใหหนวยงานสวนกลางดําเนนิการเกีย่วกับการ
บันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS แทนให 

สรุปกระบวนงานสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ดังนี ้
  1. การสรางขอมูลหลักสินทรัพย 

  2. การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสินทรัพย
  3.การบันทึกรับสินทรัพยถาวร 
  3.1 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการลางบัญชีพักสินทรัพย 
  3.2 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่สํารวจพบ
  3.3 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการรับบริจาค
  4. การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร  
  5. การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวร 
  5.1 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม
  5.2 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม
  6. การประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม
  7. รายงานตาง ๆ ในระบบสินทรัพยถาวร 

 1. การสรางขอมูลหลักสินทรัพย  (Transaction code : AS01) 
 เพื่อบันทึกขอมูลหลักสินทรัพยถาวร และออกเลขที่สินทรัพยในระบบ สําหรับ
บันทึกการไดมาของสินทรัพย จากการบนัทึกโอนสินทรัพยกรณตีาง ๆ การบันทึกรับสินทรัพยจาก
รายการคงคางบัญชีพักสินทรัพยเขาบัญชีสินทรัพยแตละประเภท รหสัสินทรัพยที่ไดจากระบบทีใ่ช
ผานรายการ จะมี 12 หลัก ขอมูลหลักสินทรัพยที่ Tab : เขตคาเสื่อมราคา เมื่อมีการสรางสินทรัพย 
ระบบจะกําหนดอายกุารใชงานใหอัตโนมัติ โดยระบบจะกําหนดอายุงานตามแตละหมวดของ
สินทรัพยที่กําหนด (อางองิจากระเบยีบประกาศใชกรมบัญชีกลาง) ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง เพื่อ
กําหนดอายุการใชงานใหสอดคลองกับระเบียบของสวนราชการได แตจะตองไมกําหนดสงูกวาที่
ระบบกําหนดใหในครั้งแรก (ระบบสินทรพัยถาวร . 2550 : 2) 
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 2. การเปล่ียนแปลง/แกไข ขอมูลหลักสินทรัพย (Transaction code : AS02) 
 สินทรัพยที่มีการสรางรหัสในระบบแลว แตยังไมมีการนําไปผานรายการรับรู-
สินทรัพย สามารถที่จะทําการแกไขขอมูลรายละเอียดของสินทรัพย แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก และ
รายการอื่น ๆ ได เชน ศูนยตนทุน แตถามีการนําไปผานรายการรับรูสินทรัพยแลว ภายหลังตรวจพบวา
ระบุรหัสกิจกรรมหลักไมถูกตอง ใหสรางรหัสสินทรัพยตัวใหมขึน้ โดยระบุรหสัแหลงของเงินและ
กิจกรรมหลักที่ถูกตอง จากนั้นจึงโอนสินทรัพยที่ไมถูกตองไปยังรายการสินทรัพยตัวใหม ที่ระบรุหัส
แหลงของเงินและกิจกรรมหลักที่ถูกตอง ใชคําส่ัง ABUMN โดยตองระบุ วนัที่คิดมูลคา ส/ท ใหตรง
กับการบันทึกตรวจรับสินทรัพย เมื่อแกไขแลว ใหใชคาํส่ังงาน AS03 ตรวจสอบวา แหลงของเงินและ
กิจกรรมหลักไดแกไขถูกตองแลว สําหรับรหัสสินทรัพยที่มาจากเงนิกันฯ จะตองระบุรหัสกิจกรรม
หลักใหสอดคลองกับรหัสงบประมาณและแหลงของเงนิที่ไดรับ ดังนั้น การสรางรหัสสินทรัพยใน 
field รหัสกิจกรรมหลักจึงไมตองอางอิงกับรหัสกิจกรรมหลักที่อยูในเอกสารสํารองเงิน 
 3. การบันทึกรับสินทรัพยถาวร 

 3.1 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการลางบัญชีพักสินทรัพย 
       เพื่อบันทึกลางรายการบัญชีพักสินทรัพยที่เกดิจากการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ที่เปนบัญชีสินทรัพยผานระบบ Web Online  เปนประเภทบัญชีสินทรัพยและการบนัทึกใบ PO ระบุ
บัญชีพักสินทรัพยผานเครื่อง Terminal ดวย เพือ่จะใหระบบทําการประมวลคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยในภาพรวมของหนวยงานใหครบถวนตอไป 
   1).กระบวนการตรวจสอบรายการคงคางของบัญชีพักสินทรัพย (Transaction 
code : FBL3N) เพื่อตรวจสอบขอมูลคงคางของบัญชีพักสินทรัพยที่บันทึกผานระบบ Web Online  
หรือผานเครื่อง Terminal ของหนวยงาน และบันทึกในกระบวนงานขอ 2). ตอไป 
   2).กระบวนงานการบันทึกรับสินทรัพยจากรายการพกัสินทรัพยเปนบญัชี
สินทรัพย (Transaction code : F-04) ตามประเภทของสินทรัพยใหเรียบรอยกอนดําเนนิการ
ประมวลผลคาเสื่อมราคา 
   3).กระบวนงานตรวจสอบรายการสินทรัพยรายตวั วาไดมีการทํารายการ
เรียบรอยแลว (Transaction Code : AW01N เพื่อตรวจสอบรายการที่บนัทึกลางบัญชีพักสินทรัพยเปน
บัญชีสินทรัพยจากกระบวนงาน ขอ 2). วาทํารายการเรียบรอยดี หรือไม 
  3.2 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่สํารวจพบ (Transaction code : F-90) 

        เพื่อบันทกึรับการรับสินทรัพยที่สํารวจพบเพิ่มเติมจากที่ยกยอดเขาระบบ 
GFMIS แลว โดยมูลคาทีบ่ันทึกรับตองเปนราคาสุทธิ (หกัคาเสื่อมราคาสะสม) โดยมีมูลคาตั้งแต 
5,000 บาทขึ้นไปและอายกุารใชงานที่เหลือ เพื่อใชในการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยในระบบ 
GFMIS ใหถูกตองครบถวน 
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  3.3 การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการรับบริจาค (Transaction code : ABZON) 
         เพื่อการบนัทึกรับสินทรัพยที่ไดรับบรจิาค หรือรับมูลคาเพิ่มเติมของสินทรัพย 
การบันทึกรับรูเขาระบบ GFMIS โดยคําสั่งงาน ABZON การบันทกึรับสินทรัพยรับบริจาคจะตอง
บันทึกบัญชีแยกประเภทตามประเภทของสินทรัพย ซ่ึงจะตองระบวุนัที่ไดมาของสินทรัพยและวันที่
ผานรายการเปนวันที่เดียวกนัในปงบประมาณเดยีวกัน เชน ปงบประมาณ 2553 แหลงของเงินระบ ุ
5331000 (รายไดอ่ืน) รหัสงบประมาณ 07008 กิจกรรมหลักระบุ Pxxxx (xxxx คือรหัสพื้นที ่ เชน 
บันทึกรับบริจาคที่สวนกลาง ใหใชรหัสพื้นที่เปน P1000)  โดยระบุมูลคาของสินทรัพยดวยยอดสุทธิที่
มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป และอายุการใชงานตามระเบียบพัสดุ เพื่อใชในการประมวลผลคา
เสื่อมราคาสินทรัพยในระบบ GFMIS 

4. การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร (Transaction code : ABAVN)  
     มีวัตถุประสงคของการตัดจําหนายสินทรัพยในกรณดีงัตอไปนี ้

   - เพื่อบันทกึการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่นําไปบริจาคใหแก หนวยงาน
เอกชนอื่น 

   - เพื่อบันทกึการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่เกิดจากการรื้อถอน 
   - เพื่อบันทกึตดัจําหนายสินทรัพยถาวรทีห่นวยงานทําสูญหาย หรือตดั

จําหนายสินทรัพยถาวรที่ไมพบในการตรวจนับประจําป 
   - เพื่อบันทกึการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่ขายใหบุคคล หรือหนวยงาน

ภายนอก โดยเปนการขายที่ตองนําเงินรายไดจากการขายสงคลังเปนรายไดแผนดิน  
 5. การบันทึกการโอนสินทรพัยถาวร 

 5.1 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม (Transaction code : ABUMN) 
       เพื่อปรับปรุงขอมูลหลักสินทรัพยถาวรใหถูกตองตามหนวยงานทีเ่ปนเจาของ 
 5.2 การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม (Transaction code : ABT1N, 

ZGL_JV, F-04) 
       เปนการเคลื่อนยายสินทรัพยถาวรจากกรมหนึ่งไปยงัอีกกรมหนึ่ง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสินทรัพยถาวร ซ่ึงจําเปนตองสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวรใหม
สําหรับหนวยงานที่รับโอน เพื่อรองรับการโอนสินทรัพยถาวรจากหนวยงานทีโ่อนดวย  โดย
หนวยงานที่โอนตองสงเรื่องไปใหกรมบัญชีกลางเปนผูดําเนินการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม  
ในระบบ GFMIS ให 
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 5.3 การบันทึกโอนสินทรัพยงานระหวางทําเปนสินทรัพย (Transaction code : 
AIAB, AIBU) 

       เพื่อบันทึกโอนบัญชีสินทรัพยงานระหวางทําเปนสินทรัพยถาวรตามประเภท
สินทรัพยเมื่อไดมีการตรวจรบังานงวดสุดทายและสินทรัพยดังกลาวพรอมที่จะใชงานแลว 

6. การประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม (Transaction code : (ZAFAB) 
  เพื่อทําการประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยของหนวยงาน โดยฝายบัญชีจะตอง

ทําการประมวลผลคาเสื่อมราคาในภาพรวมของกรมฯ เปนงวด (เดือน) ตั้งแตงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง
งวดที่ 12 เดือนกันยายนของปถัดไป หลังจากทําการลางรายการบัญชีพักสินทรัพยประจําเดือนนั้น
เสร็จเรียบรอยแลว 

 7. รายงานตาง ๆ ในระบบสินทรัพยถาวร (แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย
ถาวรในระบบ GFMIS. 2551 : 27-32) 

  เปนการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ
ที่ทํางานผานเครื่อง GFMIS Terminal ในการเรียกและอานรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยของ
หนวยงาน ตั้งแตการไดมา การโอนสินทรัพย การประมวลผลคาเสื่อมราคา การตัดจําหนายสินทรัพย 
โดยหนวยงานสามารถเลือกดูรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และรายการเคลื่อนไหว
ของสินทรัพยในระบบ GFMIS กับสินทรัพยที่มีอยูจริงในสวนที่ระบบ GFMIS มีการบันทึกและ
จัดเก็บขอมูลหลักสินทรัพย (มีเลขที่สินทรัพย  12 หลัก) โดยสามารถเรียกดูขอมูลรายตัว และราย
หมวดของสินทรัพย แยกตามศูนยตนทนุ / พื้นที่ และในภาพรวมระดับกรมและเนือ่งจากการทํางาน 
Web Online  ยังไมรองรับการทํางานในระบบสินทรัพยถาวร หนวยงานสวนกลางที่มีเครื่อง GFMIS 
Terminal มีหนาที่ในการทํางานดังกลาว และเรียกรายงานระบบสินทรัพยที่ตองการใหหนวยงานใน
สังกัดตรวจสอบขอมูลสินทรัพยที่ควบคุมดแูล และใชงานอยูจริงดวย ทั้งนี้ รายงานในระบบสินทรพัย
ถาวรนี้ไมครอบคลุมสินทรัพยที่ไมมีขอมูลรายตัวในระบบ GFMIS ไดแก สินทรัพย – ไมระบุ
รายละเอียด หมายถึงสินทรัพยที่ยกยอดโดยไมมีฟอรม A (ขอมูลรายละเอียดสินทรัพยของหนวยงาน)   

 รายงานในระบบสินทรัพยถาวร ที่ฝายบัญชีนํามาใชประกอบดวย 
 7.1 รายงานทีแ่สดงรายละเอยีดของสินทรพัยรายตวั ไดแก 

 - รายงานสินทรัพยรายตวั (AW01N) เปนรายงานที่แสดงรายละเอียดของขอมลู
สินทรัพยแตละรายการตั้งแตไดมาจนถึงปจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบคาเสื่อมราคาประจําปที่ระบบ
คํานวณใหและคาเสื่อมราคาที่หนวยงานสัง่ประมวลผลคาเสื่อมราคาในแตละงวดแลว รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบอายกุารใชงานและวันทีเ่ร่ิมคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยแตละรายการได (เอกสาร
ประกอบภาคผนวกหนา 48) 
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 7.2 รายงานทีแ่สดงขอมูลสินทรัพยที่บันทึกการไดมาจากกระบวนงานที่เกี่ยวของ  
ไดแก 

 - รายงานการบันทึกรับสินทรัพย (S_ALR_87012050) เปนรายงานที่แสดงรายการ
ของสินทรัพยที่บันทึกการไดมาตามหมวดสินทรัพย โดยหนวยงานสามารถเรียกดูการผานรายการทาง
บัญชีและรายละเอียดของสนิทรัพยที่บันทึกเขาระบบไดทุกรายการ (กรมพัฒนาทีด่ินใชเรยีกดูรายงาน
สินทรัพยรับบริจาค เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 49) 

 7.3 รายงานทีแ่สดงคาเสื่อมราคาของสินทรัพย ไดแก 
 - รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด (S_ALR_87012004) เปนรายงานทีแ่สดงรายละเอยีด

ของสินทรัพยตามหมวดสินทรัพย โดยแสดงวันที่ไดมา อายุการใชงานมูลคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม 
(ตนป) คาเสื่อมราคาตามแผนคงเหลือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่รายงาน (เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 49) 

 7.4 รายงานทีแ่สดงยอดสินทรัพยคงเหลือ ไดแก 
 - รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด (S_ALR_87011994) เปนรายงานทีแ่สดงรายละเอยีด

ของสินทรัพยตามหมวดสินทรัพย โดยมีขอมูลเชนเดียวกับรายงานสนิทรัพยคงเหลือตามรายการ
สินทรัพย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 49) 

 
ตารางสรุปรายงานในระบบสินทรัพยถาวรทั้งหมด 

ชื่อรายงานที่ใชในระบบสินทรัพย ชื่อทางเทคนิค จุดประสงคของการนําไปใชงาน 
1.รายงานสินทรัพยรายตวั AW01N สําหรับตรวจสอบมูลคา และการ

บันทึกรายการตาง ๆ ที่บันทึกเขา
สินทรัพยทีละรหัสสินทรัพย 

2.รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักสินทรัพย 

S_ALR_87012037 แสดงการเปลีย่นแปลงหรือการ
แกไขที่เกิดขึ้นในขอมูลหลัก
สินทรัพย 

3.รายงานสินทรัพยที่ยังไมผาน
รายการ 

S_ALR_87012056 แสดงรหัสสินทรัพยที่ไดสราง
ขึ้นมาในระบบแตยังไมมกีารทํา
รายการลงไป 

4.รายงานการบันทึกรับสินทรัพย 
 

S_ALR_87012050 
 

แสดงการบันทึกรับ (ไดมา) 
สินทรัพยประเภทตาง ๆ เชน การ
บันทึกรับบริจาค การรับโอน
สินทรัพย เปนตน 
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ตารางสรุปรายงานในระบบสินทรัพยถาวรทั้งหมด 

ชื่อรายงานที่ใชในระบบสินทรัพย ชื่อทางเทคนิค จุดประสงคของการนําไปใชงาน 
5.รายงานคาใชจายในการปรับปรุง 
ตอเติมสินทรัพย TTY 117 

ZFA001 แสดงการบันทึกการไดมา
สินทรัพย ในกรณีที่มีการปรับปรุง
บัญชีคาใชจาย ปรับปรุงตอเติม
สินทรัพย มาเปนสินทรัพยเพิ่มเติม 

6.รายงานการตรวจนับสินทรัพย 
ตามศูนยตนทนุและสถานทีต่ั้ง 

ZFA002 แสดงรายการวาแตละศนูยตนทุนมี
สินทรัพยใดบางเพื่อนํารายงานไป
ตรวจนับสินทรัพย 

7.รายงานการบันทึกรับสินทรัพย
ระหวางทํา 

ZFA003 แสดงการบันทึกรายการตาง ๆ ของ
สินทรัพยระหวางทํา 

8.รายงานการตัดจําหนายสินทรัพย 
โดยการขาย 

ZFA004 แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด
จําหนายโดยการขาย 

9.รายงานการตัดจําหนาย 
(ไมรวมการขาย) 

ZFA005 แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด
จําหนายตาง ๆ ที่ไมใชการขาย 

10. รายงานการโอนสินทรัพย
ระหวางจังหวดัภายในกรม 

ZFA006 แสดงรายการโอนสินทรัพย
ระหวางหนวยงานที่อยูคนละ
จังหวดัภายในกรมเดียวกนั 

11.รายงานการโอนสินทรัพย
ระหวางจังหวดัภายในกรม (เฉพาะ
ไดมาในปปจจบุัน) 

ZFA007 แสดงรายการโอนสินทรัพย
ระหวางหนวยงานที่อยูคนละ
จังหวดัภายในกรมเดียวกนั เฉพาะ
สินทรัพยที่ไดมาในปงบประมาณ
ปจจุบัน 

12.รายงานการโอนสินทรัพย
ระหวางกรม 

ZFA008 แสดงรายการโอนสินทรัพย
ระหวางกรม 

13.รายงานคาเสื่อมราคาที่ผาน
รายการโดยสนิทรัพยและงวดเวลา 

S_P99_41000192 
 

แสดงรายการผานคาเสื่อมราคา
ของแตละรหสัสินทรัพยในแตละ
งวดบัญช ี

14.รายงานคาเสื่อมราคาที่ผาน
รายการ สัมพนัธกับศูนยตนทุน 

S_ALR_87010175 
 

แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาไป
ที่ศูนยตนทนุวามีการผานคาเสื่อม
ราคาของรหัสสินทรัพยใดบาง 
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ตารางสรุปรายงานในระบบสินทรัพยถาวรทั้งหมด 

ชื่อรายงานที่ใชในระบบสินทรัพย ชื่อทางเทคนิค จุดประสงคของการนําไปใชงาน 
15.รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด S_ALR_87012004 

 
แสดงรายการผานคาเสื่อมราคา
ของทุกรหัสสินทรัพย 

16.รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ
ตามรายการสินทรัพย 

S_ALR_87011963 
 

แสดงรายการยอดสินทรัพย
คงเหลือ สรุปตามหมวดสินทรัพย 

17.รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ S_ALR_87011994 
 

แสดงรายการยอดสินทรัพย
คงเหลือ แสดงรายสินทรัพย 

 
สรุปกระบวนงาน คาํสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เก่ียวของกับกรมพัฒนาที่ดิน 

กระบวนงาน คําสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการบัญชี รหัสบัญชี 

1.การสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวร 
 
2.การเปล่ียนแปลงขอมูลหลกั     
   สินทรัพยถาวร 
 
3.การบันทึกรับสินทรัพยถาวร 
3.1การลางบัญชีพักสินทรัพย 

 ตรวจสอบรายการคงคางของ
บัญชีพัก 
 

 การบันทึกลางบัญชีพัก
สินทรัพยเปนสินทรัพยหรือ
คาใชจาย 
1)กรณีบนัทึกเปนสินทรัพย 
 
 
2)กรณีบนัทึกเปนคาใชจาย 

 
 

AS01 
 

AS02 
 

 

 
 

FBL3N 
 
 
 
 
 

F-04/AA 
 
 

F-04/JV 
 
 

ไมบันทึกรายการบัญชี 
 

ไมบันทึกรายการบัญชี 
 
 

 
 
ระบบจะแสดงบัญชีพักสินทรัพยของ
หนวยงานตามขอบเขตที่ระบุในการ
เรียกรายงาน 

 
 
 

 

เดบิต สินทรัพย (ระบุประเภท) 
เครดิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท) 
 

เดบิต คาใชจาย (ระบุประเภท) 
          คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ 

เครดิต พักสินทรัพย (ระบุประเภท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12XXXXX101 

 

12XXXXX102 

 
5XXXXXXXXX 

5104030206 
12XXXXX102 
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สรุปกระบวนงาน คาํสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เก่ียวของกับกรมพัฒนาที่ดิน 

กระบวนงาน คําสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการบัญชี รหัสบัญชี 

3.2สินทรัพยถาวรที่สํารวจพบ 
 
 
3.3การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่
ไดรับบริจาค 

 ครุภัณฑตาง ๆ เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน, ครุภัณฑ -         
ยานพาหนะและขนสง เปนตน 

4.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 
4.1การตัดจําหนายสินทรัพยรายตัว  
     ในระบบ 
 
- กรณีรายไดจากการขายตองนําสง
เปนรายไดแผนดิน 
              1)บันทึกการจัดเก็บรายได 
 
 
 
              2)เมือ่นําสงเงินที่ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัดและบันทึกการนําสง
เขาระบบ 
 
 
 
 
4.2การตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมี
ขอมูลสินทรัพยรายตวัในระบบ 
 

F-90/AO 
 
 
 
 

ABZON/AA 
 
 
 

ABVAN/AA 
 
 
 
 

ZRP_RA 
(นส.01-1) 

 

 
Post รายการ 

Bank Statement 

 
 
 

ZRP_R1 
(นส.02-1) 

 

ZGL_JV 
 
 

เดบิต สินทรัพย (ระบุประเภท) 
เครดิต ทุนของหนวยงาน 

 
 

 
เดบิต ครุภัณฑสํานักงาน/ 
          ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
เครดิต รายไดรอการรับรู 

 
เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม 
          คาตัดจําหนาย – สินทรัพย 
เครดิต สินทรัพย 

 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
เครดิต รายรับจากการขายครุภัณฑ            
            (รหัสรายได 649) 

 
เดบิต คาใชจายระหวางหนวยงาน- 
          หนวยงานโอนเงินรายได 
          แผนดินใหกรมบัญชีกลาง 
เครดิต พักเงินนําสง 

 
เดบิต พักเงินนําสง 
เครดิต เงินสดในมือ 
 

เดบิต คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย-  
          ไมระบุรายละเอียด 
          คาตัดจําหนาย-สินทรัพย 
เครดิต สินทรัพยไมระบุรายละเอียด 

12XXXXX101 

3105010101 
 
 

 
1206010101 
1206020101 
2213010101 

 
12XXXXX103 
52030101XX 

12XXXXX101 
 

 
 

1101010101 
4205010110 

 

 
5210010103 

 
 

1101010112 
 
 

1101010112 
1101010101 

 

12XXXXX102 
 

52030101014X 
12XXXXX101 
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สรุปกระบวนงาน คาํสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เก่ียวของกับกรมพัฒนาที่ดิน 

กระบวนงาน คําสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการบัญชี รหัสบัญชี 

5.การบันทึกการโอนสินทรพัยถาวร 
5.1 การบันทึกการโอนสินทรัพย 
      ถาวรภายในกรม 

 การโอนสินทรัพยถาวรที่อยู
หนวยเบิกจายเดียวกัน 
 

 การโอนสินทรัพยถาวรที่อยู    
คนละหนวยเบิกจาย 

-หนวยเบิกจายที่โอนสินทรัพยในบัญชี
คาใชจายระหวางกัน ภายในกรมเดียวกัน 
(5210010118) 

 
-หนวยเบิกจายที่รับโอนสินทรัพยในบัญชี
รายไดระหวางกัน ภายในกรมเดียวกัน 
(4308010118) 

 
5.2 การบันทึกการโอนสินทรัพย 
      ถาวรระหวางกรม 
 
 
 

 
 

 กรมผูโอนสินทรัพย       
ปรับปรุงบัญชี 
 

 กรมผูรับโอนสินทรัพย  
ปรับปรุงบัญชี 
 
 

 
 
 

AS02 
 

 

ABUMN/AA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ABTIN/AA 
(กรมบัญชีกลาง
เปนผูบันทึกให) 

 
 
 
 

ZGL_JV/AA 
 
 

F-04/JV 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไมบันทึกรายการบัญชี 

 

 
 
 
เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม (ที่โอน) 
          คาใชจายระหวางกัน-ภายในกรม 

เครดิต สินทรัพย (ที่โอน) 
 
เดบิต สินทรัพย (ที่รับโอน) 
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม (ที่รับโอน) 
            รายไดระหวางกัน-ภายในกรมฯ 

 
เดบิต พักหักลางการโอนสินทรัพย 
          คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย (ที่โอน) 

เครดิต สินทรัพย (ที่โอน) 
 
เดบิต สินทรัพย (ที่รับโอนดวยมูลคาสุทธิ) 
เครดิต พักหักลางการรับโอน 

 
 

เดบิต โอนสินทรัพยใหหนวยงานรัฐ 
เครดิต พักหักลางการโอนสินทรัพย 
 

 

เดบิต พักหักลางการรับโอนสินทรัพย 
เครดิต รายไดจากการรับโอนสินทรัพย - 
             ระหวางหนวยงาน 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

12XXXXX103 
5210010118 

12XXXXX101 
 

12XXXXX101 
12XXXXX103 

4308010118 

 
5212010103 

12XXXXX103 
12XXXXX101 

 
12XXXXX101 

1213010104 

 
 

5212010101 
5212010103 

 
1213010104 
4309010101 

 
 



20 
 

สรุปกระบวนงาน คาํสั่งงาน บัญชีในระบบสินทรัพยถาวรที่เก่ียวของกับกรมพัฒนาที่ดิน 

กระบวนงาน คําสั่งงาน/
ประเภทเอกสาร 

การบันทึกรายการบัญชี รหัสบัญชี 

5.3 การบันทึกการโอนสินทรัพย 
      ระหวางทาํเปนสินทรัพย 

 การกําหนดกฎการกระจายการ
โอน เพื่อระบุอัตรารอยละ (%) 
ของมูลคาสินทรัพยระหวาง
กอสรางที่จะทําการโอนเปน 
สินทรัพย 
 

 การบันทึกรายการโอน 

 
 
6. การประมวลผลคาเสื่อมราคา 

 
 

7. การปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคา
สินทรัพยประจําปที่มีขอมูลอยูนอก
ระบบ 

 
 

 
 

AIAB 
 
 
 
 
 

AIBU/AA 
 
 

ZAFAB 
 
 

ZGL_JV  
 
 

 
 

 
 

ไมบันทึกรายการบัญชี 
 
 
 
 
 

 
เดบิต สินทรัพย(ระบุประเภท) 
เครดิต งานระหวางกอสราง 

 
เดบิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย 
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย 

 
เดบิต คาเสื่อมราคา-สินทรัพย 
        (ไมระบุรายละเอียด) 
เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย 
        (ไมระบุรายละเอียด) 
 

 
 
 
 
 
 

 
12XXXXX101 

1211010101 

 
51050101XX 

12XXXXX103 

 
5105010160-65 

 
12XXXXX102 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
ตามที่ไดอธิบายในบทที่ 3 วากรณีที่หนวยงานภาครัฐเขาระบบ GFMIS ตั้งแต

ปงบประมาณ 2548 เปนตนมา  กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed  Asset)  เปน
กระบวนงานที่รองรับการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรพัยถาวรในระบบ GFMIS ซ่ึงตองดําเนินการ  
ที่เครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น หนวยงานสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานผาน Web Online ไมสามารถ
ดําเนินการเองได  ดังนั้นจะตองสงเอกสารขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดทําการเบิกจายในระบบฯ 
เรียบรอยแลวใหหนวยงานสวนกลาง กองคลังดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบ 
GFMIS แทนใหหนวยงานสวนภูมภิาค ดังตัวอยางภาพที่ 4.1-4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 กระบวนงานการจัดซื้อสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS กรณีปกติ
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ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของระบบสินทรัพยถาวรกรมพัฒนาที่ดิน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการเกีย่วกับการบันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS 
ของหนวยงานสวนกลาง กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย 
 1. ฝายบริหารสินทรัพยมีหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินของหนวยงานใหเกิดประโยชน
และเกิดความคุมคาในการใชทรัพยสินของทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด วิเคราะหความตองการ
สินทรัพยของแตละหนวยงานและระบบสินทรัพยถาวร (FA) บางสวน เชน การสรางขอมูลหลัก
สินทรัพย การโอนสินทรัพยภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน การตรวจสอบทรัพยสิน
ประจําปใหถูกตอง เปนปจจุบันและสอดคลองกับขอมูลในระบบ GFMIS 

2. ฝายบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินและบัญชี รวมทั้งจัดทํา
รายงานการเงินในภาพรวมของหนวยงาน ซ่ึงขอมูลทางบัญชีมีทั้งในสวนที่ไดรับการบันทึกบัญชีจาก
ระบบงานอื่นที่เกี่ยวของ และในสวนที่จะตองทําการปรับปรุงบัญชีส้ินงวด/ ส้ินป ตามหลักบัญชี
เกณฑคงคางที่กรมบัญชีกลางกําหนด สําหรับกระบวนงานในระบบสินทรัพยถาวรที่ฝายบัญชี
รับผิดชอบ ประกอบดวย การลางบัญชีพักสินทรัพย, การบันทึกรับบริจาคสินทรัพย,  การโอน
สินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย, การตัดจําหนายสินทรัพย และการประมวลผลคาเสื่อมราคา ซ่ึงใน
ระบบสินทรัพยถาวรสวนใหญนั้น จะตองมีการระบุบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ / หมวดสินทรัพย / 
เลขที่สินทรัพยรายตัวดวยเสมอ 
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สรุปรหัสบัญชีแยกประเภทของสินทรัพยถาวร ที่ทุกหนวยเบกิจายควรทราบมีดังนี ้
รหัสบัญชีแยกประเภท ช่ือบัญชีแยกประเภท 

120XXXXXX1 ราคาทุนของสินทรัพยถาวร 
120XXXXXX2 พักสินทรัพย 
120XXXXXX3 คาเสื่อมราคาสะสม 
1211010101 งานระหวางกอสราง 
1211010102 พักงานระหวางกอสราง 

 
สามารถแบงออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ที่สวนกลาง กองคลังดําเนินการให ดังนี ้

  1).การบันทึกรบัสินทรัพยถาวรจากการลางบัญชีพักเปนสนิทรัพยหรือคาใชจาย 
  2).การบันทึกรบัสินทรัพยถาวรจากการบริจาค 

3).การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 
  4).การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม 
  5).การบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม 
  6).การประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม 
 
1.การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการลางบัญชีพักเปนสนิทรัพยหรือคาใชจาย 
 เพื่อเปนการปรับปรุงบัญชีใหทุกหนวยเบกิจายเมื่อดําเนนิการจัดซื้อสินทรัพยถาวรใน
ระบบฯ เรียบรอยแลวจะตองสงเอกสารใหสวนกลางดําเนินการใหดังตวัอยางภาพที่ 4.3 

 

 
ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการลางบัญชีพักเปนสินทรัพยหรือคาใชจาย 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1.ทุกหนวยเบกิจายเมื่อดําเนนิการจัดซื้อสินทรัพยถาวรตามระเบียบพัสดุ และทําบนัทึก

ใบสั่งซ้ือ (บส 01) ในระบบ GFMIS แหลงของเงิน YY11310 (YY = 2 หลักทายของปงบประมาณ)
จะตองระบุบญัชีแยกประเภทเปนบัญชีพักสินทรัพย (ตามประเภทครุภณัฑ) เทานั้น (เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 45) 

2.เมื่อทุกหนวยเบิกจายทําการตรวจรับพัสดุ และทําการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS 
เสร็จเรียบรอยแลว ตองสงเอกสารมาใหฝายบัญชี กองคลัง ดําเนินการลางบัญชีพัก เปนสินทรัพย หรือ
คาใชจาย  (กรณีครุภัณฑทีม่ีมูลคาไมถึง 5,000 บาท จะตองบันทึกเปนบัญชีคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 
โดยเอกสารทีต่องจัดสงใหฝายบัญชี กองคลังทําการลางบัญชีพัก ประกอบดวย (เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 56-59) 
  1).บส.01 และใบโอนจัดสรรงบประมาณ (ที่ระบุประเภทครุภัณฑ) 
  2).ขบ.01 หรือ ขบ.02 
  3).ใบตรวจรับพัสดุ (มีความสําคัญมากมีผลตอการคิดคาเสื่อมราคา ) 
  4).ใบแจงหนีห้รือใบเสร็จรับเงิน (ที่มีรายละเอียดของจํานวนเงนิและจาํนวนตอ
หนวยของครุภัณฑอยางชัดเจน) 
  5).ถาสินทรัพยนั้นมกีารเบิกจายหลายงวดเชน การปลูกสรางอาคารสํานักงาน 
จะตองแนบสัญญาจางมาดวยเพื่อสวนกลางจะไดทราบวามีการเบิกจายทั้งหมดกี่งวด 
 3.เมื่อฝายบัญชีไดรับเอกสารแลว  จะทําการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่
หนวยงานจัดสงมาใหวาถูกตองครบถวนหรือไม  พรอมกับเรียกดูรายการคงคางของบัญชีพักสินทรัพย  
ในระบบ GFMIS มาทําการตรวจสอบขอมูลดวย (โดยใชคําส่ังงาน FBL3N เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 60) สามารถแยกเปน 2 กรณีดังนี ้
  3.1 กรณีการลางบัญชีพักเปนสินทรัพยงวดเดียว 
    - ฝายบัญชีจะทําการประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยใหสรางรหัส
สินทรัพยถาวรรายตัว 12 หลักที่ขึ้นตนดวยเลข 1 และตามดวยลําดับที่  (Running Number)  เชน 
1XXXXXX10194 เพื่อใชในการบันทึกรับสินทรัพย ดังนัน้เมื่อไดรหัสสินทรัพย 12 หลัก ฝายบัญช ี   
จึงจะสามารถทําการลางบัญชีพักเปนสินทรัพยหรือคาใชจายใหหนวยงานได (เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 62-63) 
  3.2 กรณีการลางบัญชีพักเปนสินทรัพยหลายงวด  
    - ฝายบัญชีจะทําการประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยใหสรางรหัส
สินทรัพยงานระหวางกอสราง 12 หลักที่ขึ้นตนดวยเลข 8 และตามดวยลําดับที่  (Running Number)  
เชน 8XXXXXXXXX86 เพื่อใชในการบันทกึรับเปนงานระหวางกอสรางในแตละงวดกอน  ดังนัน้เมือ่
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ไดรหัสสินทรัพยงานระหวางกอสรางจํานวน 12 หลัก ฝายบัญชีจึงจะสามารถทําการลางบัญชีพักเปน
งานระหวางกอสรางใหหนวยงานได (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 64-83) 
    - เมื่อหนวยงานเบิกจายเงินครบทุกงวดแลวจะตองสงเอกสารใหฝายบัญชี
และฝายบัญชจีะประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยเพือ่สรางรหัสสินทรัพยถาวรรายตัว 12 หลักที่
ขึ้นตนดวยเลข 1 และตามดวยลําดับที่  (Running Number)  เชน 1XXXXXXX8445 เพื่อใชในการ
บันทึกรับสินทรัพย  ดังนัน้เมื่อไดรหัสสินทรัพย 12 หลัก ฝายบัญชี จึงจะสามารถทําการลางบัญชีงาน
ระหวางกอสราง (8XXXXXXXXX86) เปนสนิทรัพย (1XXXXXXX8445) หรือคาใชจายใหหนวยงาน
(เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 84) 
 4.ฝายบัญชีจัดสงรายละเอียดรหัสสินทรัพยถาวรรายตัวทีไ่ดจากระบบ GFMIS กลับให
หนวยงาน เพือ่บันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 85-88) 

ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 
 กรณีการลางบญัชีพักเปนสินทรัพยงวดเดยีว ราคาทุน 100 บาท มีภาษี 10 บาท 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ตัวอยางครุภัณฑที่เบิกจายงวดเดียว 
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 กรณีการลางบญัชีพักเปนสินทรัพยหลายงวด  
โดยจะตองลางบัญชีพักเปนบัญชีงานระหวางกอสรางกอน พอเบิกจายครบทุกงวดจึง

จะบันทกีเปนสินทรัพยได  
 

ราคาทุน 300 บาท แบงจาย 3 งวด งวดละ 100 บาทมีภาษี 10 บาท 

 
 

 
ภาพที่ 4.5 ตัวอยางอาคารสํานักงานที่เบกิจายหลายงวด 
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2.การบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการบริจาค 
เพื่อบันทึกการไดมาของสินทรัพย กรณทีี่ไดรับบริจาค และคูบัญชีในระบบบัญชแียก

ประเภททัว่ไป 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 ตัวอยางครุภัณฑคอมพิวเตอรทีไ่ดรับจากการบริจาค 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1.ทุกหนวยเบกิจายเมื่อไดรับมอบสินทรัพยจากการรับบริจาค ตองทําการตรวจรบัพัสดุ

และจะตองพิจารณาดูวาสินทรัพยนั้นไดระบุมูลคามาดวยหรือไม ถาไมไดระบุมูลคาจะตองมีการตี
ราคาสิทรัพยตามราคายุติธรรม  และตองสงเอกสารมาใหฝายบัญชี กองคลัง ดําเนินการบันทึกเปน
สินทรัพย หรือคาใชจาย (กรณีครุภัณฑทีม่ีมูลคาไมถึง 5,000 บาท จะตองบันทึกเปนบัญชีคาครุภัณฑ
ต่ํากวาเกณฑ) ของหนวยงานในระบบ GFMIS ให โดยเอกสารที่ตองจัดสงใหฝายบัญชี กองคลัง
ประกอบดวย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  89-93) 

 1).บันทึกขอความแจงการรับสินทรัพยจากการบริจาค (ควรแจงรายละเอียดของ
สินทรัพยจากการบริจาคใหชัดเจนเกี่ยวกบัจํานวนเงินและจํานวนตอหนวย) 
  2).ใบตรวจรับพัสดุ (มีความสาํคัญมากมีผลตอการคิดคาเสื่อมราคา ) 
 2.เมื่อฝายบัญชีไดรับเอกสารแลว จะทาํการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่หนวย 
งานจัดสงมาใหวาครบถวนหรือไม และจะทําการประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยใหสรางรหัส
สินทรัพยถาวรรายตัว 12 หลักที่ขึ้นตนดวยเลข 1 และตามดวยลําดบัที่  (Running Number)  เชน 
1XXXXXXX9959 เพื่อใชในการบันทึกรับสินทรัพย ดังนั้นเมื่อไดรหสัสินทรัพย 12 หลัก ฝายบญัชีจึง
จะสามารถทําการบันทึกรับสินทรัพยถาวรจากการบริจาคใหหนวยงานได 
 3.ฝายบัญชีจัดสงรายละเอียดรหัสสินทรัพยถาวรรายตัวจากการบริจาคทีไ่ดจากระบบ 
GFMIS กลับใหหนวยงาน เพื่อบันทึกไวในทะเบยีนคุมสินทรัพย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  
94-96) 

ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 

 



28 
 

3.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 
 เพื่อบันทึกการตัดจําหนายสินทรัพย ในกรณีดังตอไปนี ้

 -สินทรัพยถาวรที่นําไปบริจาค ใหแก หนวยงานเอกชนอืน่ 
-สินทรัพยถาวรที่หนวยงานทําสูญหาย   หรือตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่ไมพบใน

การตรวจนับประจําป 
  -สินทรัพยถาวรที่เกิดจากการรื้อถอน 
  -สินทรัพยถาวรที่ขายใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอก โดยเปนการขายที่ตองนํา

เงินรายไดจากการขายสงคลังเปนรายไดแผนดิน  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7 ตัวอยางครุภัณฑคอมพิวเตอรทีต่ัดจําหนายเนือ่งจากเสื่อมสภาพและหมดอายุการใชงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1.ทุกหนวยเบกิจายเมื่อทําการตัดจําหนายสนิทรัพยถาวรตามระเบียบพัสดุแลว จะตองสง

เอกสารมาใหฝายบัญชี กองคลัง ดําเนินการบันทึกตัดจําหนายสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ดวย 
โดยเอกสารทีต่องจัดสงใหฝายบัญชี กองคลังประกอบดวย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 97,103 -
104) 

 1).บันทกึขอความแจงการตดัจําหนายสินทรัพยถาวร พรอมอธิบายเหตุผลของการ
ตัดจําหนายวานําไปบริจาค/สูญหาย/ร้ือถอน/ขาย  และระบุวันที่ตัดจําหนายสินทรัพยถาวรออกไปดวย 

 2). เปนสินทรพัยตั้งแต ปงบประมาณ 2548 เปนตนไป หรือเปนสินทรัพยถาวร 
กอนปงบประมาณ 2548 ที่หนวยงานสามารถยกยอดฟอรม A สินทรัพยถาวรรายตัวเขาระบบฯ ได
จะตองแจงรหสัสินทรัพยถาวรรายตัวในระบบ GFMIS ถึงจะตัดจําหนายในระบบฯ ใหได 

2.เมื่อฝายบัญชีไดรับเอกสารแลว จะทําการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่
หนวยงานจัดสงมาใหวาครบถวนหรือไม ฝายบัญชีจึงจะสามารถทําการตัดจําหนายสนิทรัพยถาวรใน
ระบบฯ ใหหนวยงานได 

3.ฝายบัญชีจัดสงรายละเอียดการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่ไดจากระบบฯ กลับให
หนวยงาน เพือ่บันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพยวาไดตัดจําหนายสินทรัพยออกจากระบบฯ เรียบรอย
แลว (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  105-107) 
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ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 
 คูบัญชีท่ีทําการตัดจําหนายสนิทรัพยถาวร  

 
 คูบัญชีท่ีนําสงเงินจากการขายครุภัณฑเปนรายไดแผนดินที่หนวยงานสวนภูมิภาค

สามารถดําเนนิการเองได ผาน Web Online 

 
 
4.การบันทึกการโอนสินทรพัยถาวรภายในกรม  
 เพื่อปรับปรุงขอมูลหลักสินทรัพยถาวรใหถูกตองตามหนวยงานที่เปนเจาของ 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 ขั้นตอนการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1.ทุกหนวยเบกิจายเมื่อมกีารโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม ที่อยูคนละหนวยเบกิจาย

หรือคนละกอง/สํานัก หนวยงานผูรับโอนจะตองทําใบเบิกครุภัณฑใหเรียบรอยแลวจะตองสงเอกสาร
มาใหฝายบัญชี  กองคลัง ดําเนินการตอในระบบฯ เอกสารที่ตองจัดสงประกอบดวย (เอกสารประกอบ
ภาคผนวกหนา 108-112) 
  1).บันทึกขอความแจงการโอนสินทรัพยจากหนวยงานผูโอน หรือผูรับโอน 
  2).ใบเบิกครภุณัฑไปใชตอ (พด.13/1 มีความสําคัญมากเพราะจะใชเปนวันที่ทําการ
ตัดโอนสินทรัพย) 
  3).เอกสารที่ฝายบัญชีเคยแจงรหัสสินทรัพยจากในระบบ GFMIS  เชน
1XXXXXXX8024 หรือเปนเลขที่เอกสารขบ.01 ตอนตั้งเบิกในระบบฯ คร้ังแรกก็ไดเชน 3100029439 
  4).ใบแจงหนีห้รือใบเสร็จรับเงิน (ที่มีรายละเอียดของจํานวนเงนิและจาํนวนตอ
หนวยของครุภัณฑอยางชัดเจน) 
  5).ถาเปนการโอนครุภัณฑยานพาหนะจะตองแจงเลขทะเบียนรถดวย 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 ตัวอยางครุภัณฑยานพาหนะพรอมเลขทะเบียนรถ 
 

 2.เมื่อฝายบัญชีไดรับเอกสารแลว จะทาํการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่หนวย 
งานจัดสงมาใหวาครบถวนหรือไม และจะทําการประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพยใหสรางรหัส
สินทรัพยถาวรรายตัว 12 หลัก ขึ้นมาใหม ที่ขึ้นตนดวยเลข 1 และตามดวยลําดับที่  (Running Number)  
เชน 1XXXXXXX8296 เพื่อใชในการบันทกึรับสินทรัพยใหกับหนวยงานที่รับโอน ดังนั้นหนวยงานที่
รับโอนจะไดรหัสสินทรัพย 12 หลักใหม ไมใชรหัสสินทรัพยเดิมของหนวยงานที่โอนให เมื่อไดรหัส
สินทรัพยใหมแลวฝายบริหารสินทรัพยจะทําการบันทึกการโอนสินทรัพยจากรหัสสินทรัพยเดิมมายัง
รหัสสินทรัพยใหมใหหนวยงานที่รับโอน 
 3.ฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการโอนสินทรัพยระหวาง 2 หนวยงานภายใน
กรมเดียวกนัเรยีบรอยแลว จดัสงรายละเอียดรหัสสินทรัพยถาวรรายตวัใหมที่ไดจากระบบ GFMIS 
กลับใหหนวยงานที่รับโอน เพื่อบันทึกไวในทะเบยีนคุมสินทรัพย พรอมแจงการตัดโอนสินทรัพย ไป
ยังหนวยงานเดิมที่โอนดวย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  113-115) 
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ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 
 

 กรณีการบันทกึการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม ไมขามปงบประมาณ  
(และยังไมมีคาเสื่อมราคาสะสมเกิดขึ้น) 

 
 

 กรณีการบันทกึการโอนสินทรัพยถาวรภายในกรม และขามปงบประมาณ  
(มีคาเสื่อมราคาสะสมเกิดขึ้นแลว) 

 
 
5.การบันทึกการโอนสินทรพัยถาวรระหวางกรม 
 เปนการเคลื่อนยายสินทรพัยถาวรจากกรมหนึ่งไปยังอีกกรมหนึ่ง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ความเปนเจาของสินทรัพยถาวร โดยกรมบัญชีกลางเปนผูดําเนินการโอนในระบบฯ ให  ซ่ึงที่ผานมา 
กรมพัฒนาที่ดนิจะเปนผูรับโอนสินทรัพยไดแก โรงงานปุยอินทรีย เครื่องอัดเม็ดปุย เครื่องบดละเอยีด 
เครื่องโมสับฯ จากกระทรวงมหาดไทย  ดังตัวอยางภาพที ่4.10 – 4.11 
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ภาพที่ 4.10 ตัวอยางภาพเครือ่งบดละเอียด 
 
ภาพที่ 4.11 ขั้นตอนการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม 

 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1.กรมผูโอน ทําหนังสือแจงใหหนวยงานกรมพัฒนาที่ดนิ(ผูรับโอน) ทราบวาจะขอโอน

สินทรัพยให พรอมแสดงรายละเอียดสินทรัพยถาวรที่จะทําการโอนเสนอขออนุมัติโอนสินทรัพย
ถาวร และกรมผูโอนสินทรัพยดําเนินการสงมอบสินทรัพยใหแกหนวยงานกรมพฒันาที่ดิน ซ่ึงเปน
ผูรับโอนสินทรัพย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 116-117) 

3.กรมผูโอนสินทรัพยจดัทําใบขอโอนสินทรัพยระหวางกรมรวมกัน (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.4/ว 526 ลว. 30 ธันวาคม 2548 เรื่องการโอนสินทรัพยระหวางกรม  
เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 118-120) โดยแจงกรมพัฒนาที่ดินที่รับมอบสินทรัพยใหสรางรหัส
สินทรัพย ถาวรรายตัวใหม 12 หลัก ที่ขึน้ตนดวยเลข 1 และตามดวยลําดับที่  (Running Number)  เชน 
1XXXXXXX6314 เพื่อรองรับการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม   (ฝายบริหารสินทรัพย   กองคลัง 
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เปนผูดําเนนิการ) โดยกอนจะสรางรหัสสินทรัพยจะตองตรวจสอบการบันทึกรับสินทรัพยจากหนวย 
งานในสังกดักอนวาไดรับมอบสินทรัพยจริงหรือไม (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 121) 

4.กรมพัฒนาทีด่ินผูรับมอบสินทรัพยแจงรหัสสินทรัพยถาวรที่สรางใหม สงใหกรมผู
โอนดําเนินการสงรายละเอียดใหกรมบัญชีกลางทําในระบบ GFMIS ให (เอกสารประกอบภาคผนวก
หนา 122) 

5.กรมบัญชีกลางบันทึกการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรมในระบบ ฯ ให และแจง
กลับไปยังกรมผูโอนและกรมพัฒนาที่ดินผูรับโอนสินทรัพย ใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก
รับสินทรัพยรายตัว และใหหนวยงานดําเนินการปรับปรุงบัญชีพักในระบบฯ อีกครัง้หนึ่ง (เอกสาร
ประกอบภาคผนวกหนา 123-125) 

6.กรมพัฒนาทีด่ินผูรับโอนสินทรัพย ดําเนินการโดยฝายบริหารสินทรัพย กองคลังเมื่อ
ไดรับเอกสารจากกรมบัญชกีลางแลวจะประสานงานกับฝายบัญชีเพื่อรวมกันทําการตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสารที่กรมบัญชีกลางจัดสงมาใหวาไดมีการโอนสินทรัพยมาใหครบถวนหรือไม 
และฝายบัญชี ทําการปรับปรุงบัญชีพักในระบบฯ ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.ฝายบัญชีจัดสงรายละเอียดการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรมที่ไดจากระบบฯ กลับ
ใหหนวยงาน เพื่อบันทึกไวในทะเบยีนคุมสินทรัพย (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 126-131) 

 

ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 

 
 
6.การประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม 
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 สินทรัพยถาวรที่ทําการเบิกจายเงินตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนไป ซ่ึงไดดําเนนิการ
บันทึกผานในระบบ GFMIS  ระบบฯ จะคิดคํานวณคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมในภาพรวม
ทั้งหมดของกรมพัฒนาที่ดินให  

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 1.ฝายบัญชี กองคลังเปนผูดําเนินการประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ของหนวยงาน โดยจะตองทําการประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อม
ราคาสะสมในภาพรวมของกรมฯ เปนงวด(เดือน) ตั้งแตงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง งวดที่ 12 เดอืน
กันยายนของปถัดไป หลังจากทําการลางรายการบัญชีพกัสินทรัพยประจําเดือนนั้นเสร็จเรียบรอยแลว  

2.ฝายบัญชีจัดสงรายละเอียดการประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม  ที่ไดจาก
ระบบฯ กลับใหหนวยงานสวนภูมภิาคทกุหนวยเบิกจาย บันทึกไวในบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคาง
เดิม เพื่อใหขอมูลสินทรัพยถาวรทั้งสองระบบฯ ถูกตองตรงกัน (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 132-
143) 

 
ตัวอยางคูบัญชีท่ีไดจากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม 
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ปญหาสินทรัพยถาวรที่หนวยงานกรมพฒันาที่ดนิพบ มีดังนี ้
1.ในปงบประมาณปจจุบันหนวยงานควรรบัรูรายการเปนครุภัณฑ หรอืสิ่งกอสราง แต

ไดบันทึกรับรูเปนคาใชจายไปแลวท้ังจํานวน 
แนวทางการแกไข 
สงเอกสารมาใหฝายบัญชี กองคลังดําเนินการแกไขในระบบ GFMIS  ใหเนื่องจากสวน

ภูมิภาคไมสามารถดําเนินการเองได  โดยหนวยงานสวนกลางจะตองดําเนินงานดังนี้ 
1.1). ฝายบัญชี ปรับปรุงบัญชีคาใชจายเปนบัญชีพักสินทรัพย (ตามประเภท

สินทรัพย)   โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JV ซ่ึงจะเกดิคูบัญชดีังนี ้
เดบิต บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท...)                     XXX 

                         เครดิต บัญชีคาใชจาย (ระบปุระเภท.....)   XXX 
 

1.2). ฝายบัญชีประสานงานกบัฝายบริหารสินทรัพย สรางขอมูลหลักสินทรัพย โดย
ใชคําส่ังงาน AS01 (1XXXXXXXXXXX) 

1.3).ฝายบัญชีใชคําส่ังงาน F-04 ประเภทเอกสาร AA ลางบัญชีพักสินทรัพยเปน
สินทรัพย ซ่ึงจะเกิดคูบัญชดีังนี้ 

 เดบิต บัญชีสินทรัพย (ระบปุระเภท 12XXXXX101)    XXX 
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท......)             XXX 
 

1.4).ฝายบัญชี ทําบันทึกแจงผลการปรับปรุงบัญชีกลับไปที่หนวยงานสวนภูมภิาค 
 

ตัวอยางที่1 สพด.พิจิตร ไดรับงบประมาณในการกอสรางโรงเก็บพัสดุ และไดทําการ
เบิกจายในระบบเสร็จเรียบรอยแลว แตไดทําบันทึก บส.01 เปนบัญชีคาใชจายอ่ืน (5212010199)   
จํานวนเงิน  518,000  บาท ที่ถูกตองจะตองบันทึกเปนบัญชีส่ิงปลูกสราง (1205040101) อายุการใช
งาน  15  ป  (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  144-148) 

การดําเนินการแกไข  เมื่อสพด.พิจิตรสงเอกสารมาให ฝายบัญชี กองคลังจะทําการ
ตรวจสอบขอมูลเอกสารตาง ๆ และจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

1). ฝายบัญชี กองคลัง ปรับปรุงบัญชีคาใชจายอ่ืนเปนบัญชีพักสิ่งปลูกสรางกลับมา
กอน โดยใชคาํส่ังงาน ZGL_JV ซ่ึงจะเกดิคูบัญชีดังนี้ (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 149) 

เดบิต บัญชีพักสิ่งปลูกสราง  (1205040102)   518,000.- 
                         เครดิต บัญชีคาใชจายอ่ืน (5212010199)  518,000.- 
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2). ฝายบัญชีประสานงานกับฝายบริหารสินทรัพย สรางขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช
คําส่ังงาน AS01 เพื่อใหไดรหัสสินทรัพย 100000008220 

3).ฝายบัญชีใชคําส่ังงาน F-04 ประเภทเอกสาร AA ลางบัญชีพักสิ่งปลูกสรางเปน
บัญชีส่ิงปลูกสราง ซ่ึงจะเกิดคูบัญชีดังนี้ (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา 150) 

 เดบิต บัญชีส่ิงปลูกสราง (1205040101)       518,000.- 
เครดิต บัญชีพักสิ่งปลูกสราง (1205040102)    518,000.- 
 

4).ฝายบัญชี ทําบันทึกแจงผลการปรับปรุงบัญชีกลับไปที่สพด.พิจิตร (เอกสาร
ประกอบภาคผนวกหนา 151-154) 

2.ในปกอน ๆ ท่ีเขาในระบบ GFMIS แลว หนวยงานควรตองรับรูรายการเปนครภุัณฑ
หรือสิ่งกอสราง แตไดบนัทึกรับรูเปนคาใชจายไปแลวท้ังจํานวน 

แนวทางการแกไข 
สงเอกสารมาใหฝายบัญชี กองคลังดําเนินการแกไขในระบบ GFMIS  ใหเนื่องจากสวน

ภูมิภาคไมสามารถดําเนินการเองได  โดยหนวยงานสวนกลางจะตองดําเนินงานดังนี้ 
2.1).ฝายบัญชี ปรับปรุงบัญชีเปนผลสะสมแกไขขอผิดพลาด (แทนบัญชีคาใชจาย 

เนื่องจากขามปงบประมาณแลว) คูกับบัญชีพักสินทรัพย (ตามประเภทสินทรัพย) โดยใชคําส่ังงาน 
ZGL_JV บันทึกดวยมูลคาสุทธิ (ราคาทนุหักคาเสื่อมราคาสะสม) ซ่ึงจะเกดิคูบัญชดีังนี ้

เดบิต บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท...)                     XXX 
                         เครดิต บัญชผีลสะสมแกไขขอผดิพลาด               XXX 
 

2.2).ฝายบริหารสินทรัพย สรางขอมูลหลักสินทรัพย และระบุอายุการใชงานที่เหลือ          
โดยใชคําส่ังงาน AS01 (1XXXXXXXXXXX) 

2.3).ฝายบัญชีใชคําส่ังงาน F-04 ประเภทเอกสาร AA ลางบัญชีพักสินทรัพยเปน
สินทรัพย ซ่ึงจะเกิดคูบัญชดีังนี้ 

 เดบิต บัญชีสินทรัพย (ระบปุระเภท 12XXXXX101)   XXX 
เครดิต บัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท......)          XXX 
 

2.4).ฝายบัญชี ทําบันทึกแจงผลการปรับปรุงบัญชีกลับไปที่หนวยงานสวนภูมภิาค 
 

ตัวอยางที่2 สพด.มหาสารคาม ไดรับงบประมาณในการกอสรางบานพักเจาหนาที่ 
จํานวน 3 หอง ในปงบประมาณ 2550 และไดทําการเบิกจายในระบบเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน
ทั้งหมด 3 งวด แตไดทําบนัทกึ บส.01 เปนบัญชีคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (5104010112)   
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จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน  702,000  บาท ที่ถูกตองจะตองบนัทึกเปนบัญชอีาคารเพื่อการพักอาศัย 
(1205010101)  อายุการใชงาน  40  ป และไดตรวจสอบพบปญหานีใ้นปงบประมาณ 2553  (เอกสาร
ประกอบภาคผนวกหนา 155-162) 

การดําเนินการแกไข  เมื่อสพด.มหาสารคามสงเอกสารมาให ฝายบัญชี กองคลังจะทํา
การตรวจสอบขอมูลเอกสารตาง ๆ และจะดําเนินการดังตอไปนี ้

1).ฝายบัญชี ปรับปรุงบัญชีผลสะสมแกไขขอผิดพลาด (แทนบัญชีคาใชจาย เนื่องจาก
ขามปงบประมาณแลว) คูกบับัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JV บันทึกดวย
มูลคาสุทธิ (ราคาทุนหักคาเสือ่มราคาสะสม) ดังนั้น มูลคาสุทธิ =  665,632.50  บาท  ( ราคาทุน
702,000  - คาเสื่อมราคาสะสม 36,367.50 ) ซ่ึงจะเกดิคูบัญชีดังนี้ (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  
163-165) 

เดบิต บัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย (1205010102)  665,632.50 
           เครดิต บัญชีผลสะสมแกไขขอผิดพลาด  (3102010102)       665,632.50 
 

2).ฝายบริหารสินทรัพย สรางขอมูลหลักสินทรัพย และระบุอายุการใชงานที่เหลือ          
(40 – 2 = 38 ป) โดยใชคําส่ังงาน AS01 เพื่อใหไดรหัสสินทรัพย 100000010308  

3).ฝายบัญชีใชคําส่ังงาน F-04 ประเภทเอกสาร AA ลางบัญชีพักสินทรัพยเปน
สินทรัพย ซ่ึงจะเกิดคูบัญชดีังนี้ (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  166) 

 เดบิต บัญชีอาคารเพื่อการพกัอาศัย (1205010101)  665,632.50 
          เครดิต บัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย (1205010102)         665,632.50 

 

4).ฝายบัญชี ทําบันทึกแจงผลการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS กลับไปที่ สพด.
มหาสารคาม พรอมแนะนําใหหนวยงานทําการบันทึกปรับปรุงบัญชีมือตามหลักเกณฑคงคางเดิม                  
ในปงบประมาณ 2553 ดังนี้ (เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  167-172) 

เดบิต บัญชีอาคาร                                     665,632.50 
          เครดิต บัญชีผลสะสมแกไขขอผิดพลาด                           665,632.50 
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บทที่ 5 
การบันทึกสนิทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียดเขาในระบบ GFMIS 

  
 จากการยกยอดขอมูลทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 (งบทดลอง – งบแสดงฐานะ

การเงิน) เขาระบบ GFMIS  มีหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินเกือบทกุหนวยเบกิจาย ไมสามารถยกยอด
ขอมูลสินทรัพยรายตวัได  ดงันั้นกรมบัญชกีลางใหหนวยงานทุกหนวยเบิกจายสามารถทําการยกยอด
ขอมูลทางบัญชีเอง         ดวยคําส่ังงาน : ZGL_JX หรือแบบฟอรม บช.01, บช.01 – 1 ประเภทเอกสาร 
JX ระบุใหใชช่ือบัญชีสินทรัพยไมระบุรายละเอียด (ตามประเภท) ซ่ึงหนวยงานจะตองบันทึกควบคุม
รายละเอียดและคํานวณคาเสือ่มราคา ตลอดจนบันทกึคาเสื่อมราคาเขาสูระบบ GFMIS ดวยคําส่ังงาน : 
ZGL_JV หรือ แบบฟอรม บช.01 ประเภทเอกสาร JV ทุกสิ้นปบัญชีหรือส้ินงวดตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดดวย  

 แนวทางการบนัทึกและการปรับปรุงบัญชีที่หนวยงานสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการได
เองผาน Web Online โดยไมตองสงเอกสารมาใหหนวยงานสวนกลางดาํเนินการบันทกึขอมูลให       
แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.การแกไขสนิทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียดที่ยกยอดเขาสูระบบ GFMIS  

               2.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่ไมระบรุายละเอียด 
 3.การบันทึกคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียด 

 
1. การแกไขสนิทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียดท่ียกยอดเขาสูระบบ GFMIS  

ยกตวัอยางงบทดลองที่ 1 เปนกรณีตรวจสอบแลวพบวาตอนยกยอดครุภัณฑไมระบุ
รายละเอียดตอนตนปงบประมาณ 2548 นั้นไดบันทึกจํานวนเงินผิดดังนี ้

ตัวอยางที่ 1 งบทดลองในระบบ GFMIS ตนปงบประมาณ 2548 
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 กรณีที่ 1 เปนกรณีที่ตรวจสอบแลวพบวามีครุภัณฑไมระบุรายละเอยีดของจริงอยู
จํานวนเงิน นอยกวา ที่ปรากฎในงบทดลอง คือมีราคาทุนรวมของครุภัณฑไมระบรุายละเอียดอยูจํานวน
เงิน 15,000 บาท และคาเสื่อมราคาสะสมอยูจํานวนเงนิ 1,500 บาท  
  ดังนั้นตองทําการบันทึกปรบัปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ในปงบประมาณที่ตรวจพบ
ปญหา หรือดังตัวอยางไดตรวจพบปงบประมาณ 2553 ใหใชแบบฟอรม บช 01 ประเภท JV             
ศูนยตนทนุ 07008000XX แหลงของเงิน 5331000 รหัสกิจกรรม PXXXX (รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณ 
07008 คูบัญชีเปนดังนี ้
 
(1206180102)  เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด (2,000 -1,500)  500.- 
(3102010102)            ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด (เกิดจากผลตาง 5,000 – 500 )       4,500.- 
(1206180101)            เครดิต ครุภัณฑไมระบุรายละเอยีด (20,000 – 15,000)                          5,000.- 
     บันทึกแกไขสินทรัพยเกาที่ของจริงมีนอยกวาที่ปรากฎในงบทดลอง GFMIS 
 

ตัวอยางที่ 2 งบทดลองในระบบ GFMIS ปงบประมาณ 2553 (ที่แกไขปรับปรุงบัญชีแลว) 

 
 

 กรณีที่ 2 เปนกรณีที่ตรวจสอบแลวพบวามีครุภัณฑไมระบุรายละเอยีดของจริงอยู
จํานวนเงินมากกวา ที่ปรากฎในงบทดลอง คือมีราคาทุนรวมของครุภณัฑไมระบุรายละเอียดอยูจํานวน
เงิน 30,000 บาท และคาเสื่อมราคาสะสมอยูจํานวนเงนิ 3,500 บาท 
 ดังนั้นตองทําการบันทึกปรบัปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ในปงบประมาณที่ตรวจพบ
ปญหา หรือดังตัวอยางไดตรวจพบปงบประมาณ 2553 ใหใชแบบฟอรม บช 01 ประเภท JV             
ศูนยตนทนุ 07008000XX แหลงของเงิน 5331000 รหัสกิจกรรม PXXXX (รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณ 
07008 คูบัญชีเปนดังนี ้
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(1206180101)   เดบิต ครุภณัฑไมระบุรายละเอียด (30,000 – 20,000)                    10,000.-    
(1206180102)             เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภณัฑไมระบุรายละเอียด (3,500 -2,000)   1,500.- 
(3102010102)                        ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด (เกิดจากผลตาง 10,000 – 1,500)        8,500.- 
      บันทึกแกไขสินทรัพยเกาที่ของจริงมีมากกวาที่ปรากฎในงบทดลอง GFMIS 
 

ตัวอยางที่ 3 งบทดลองในระบบ GFMIS ปงบประมาณ 2553 (ที่แกไขปรับปรุงบัญชีแลว) 

 
 

2.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียด  
ยกตวัอยาง ในปงบประมาณ 2553 หนวยงานไดตัดจําหนายครุภัณฑคอมพิวเตอรซ่ึงเปน

สินทรัพยกอนปงบประมาณ 2548 มีราคาทุน 1,000 บาท ซ่ึงหนวยงานไดบันทึกเปนบญัชีครุภัณฑไม
ระบุรายละเอยีดเอาไวในระบบ GFMIS  มีคาเสื่อมราคาสะสม ณ วันทีต่ัดจําหนาย 600 บาท และขายไป 
20 บาท 

การดําเนินงาน 1).หนวยงานใชแบบฟอรม บช 01 ประเภท JV  ศูนยตนทุน 07008000XX 
แหลงของเงิน 5331000 รหัสกิจกรรม PXXXX (รหัสพื้นที)่ รหัสงบประมาณ 07008 คูบัญชีเปนดังนี ้
 
(1206180102)  เดบิต คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด              600.- 
(5203010148)            คาตัดจาํหนายครภุัณฑไมระบุรายละเอียด (1,000 – 600 )           400.- 
(1206180101)            เครดิต ครุภัณฑไมระบุรายละเอยีด      1,000.- 
    บันทึกแกไขสินทรัพยเกาทีท่ําการขายทอดตลาดไปแลว 
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 2).หนวยงานใชแบบฟอรม นส.01 กับ นส.02 บันทึกรับและนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน 
จํานวนเงิน 20 บาท คูบัญชีเปนดังนี ้
 
 (1101010101)  เดบิต เงนิสดในมือ   20.- 
 (4205010110)            เครดติ รายรับจากการขายครุภัณฑ    20.- 
     บันทึกรับเงนิเปนรายไดแผนดิน (นส.01) รหัสรายได 649 แหลงของเงิน XX19200 
(5210010103)  เดบิต T/E โอนรายไดแผนดนิใหบก.  20.- 
(1101010101)            เครดิต เงินสดในมือ      20.- 
     บันทึกการนําสงรายไดแผนดิน (นส.02) 
 

รหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับการตดัจําหนายสินทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียด        
(ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครฐั VERSION 2551. 2551 :  101) ที่ควรทราบมีดังนี ้
    

รหัสบัญชีแยกประเภท ช่ือบัญชีแยกประเภท 
5203010145 บัญชีคาตัดจําหนายอาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุรายละเอียด 
5203010146 บัญชีคาตัดจําหนายครภุัณฑไมระบุรายละเอียด 
5203010147 บัญชีคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตวัตนไมระบุรายละเอียด 
5203010199 บัญชีคาตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืน 

 
3.การบันทึกคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพยถาวรที่ไมระบุรายละเอียด 

      ทุกหนวยเบิกจาย ตองคิดคํานวณคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมและคาตัดจําหนาย/
คาตัดจําหนายสะสมประจําปงบประมาณของสินทรัพยถาวรที่ไมระบรุายละเอียด (ดวยวธิีเสนตรง

เอกสารประกอบภาคผนวกหนา  50-52) เพื่อทําการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS เขาไปเอง โดย
กําหนดวนัที่เอกสารและวนัที่ผานรายการ เปนวันที3่0 กันยายน ของทกุป (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0423.3/ว 353 ลว. 9 ตุลาคม 2551  เร่ืองแนวปฏิบตัิทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี (เอกสาร
ประกอบภาคผนวกหนา 193-195) ตัวอยางคูบัญชีเปนดังนี้ 
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สวนสินทรัพยถาวรที่ทําการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS  ตั้งแตปงบประมาณ 
2548 เปนตนไป ระบบฯ จะคิดคํานวณคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสมในภาพรวมทั้งหมดของ 
กรมพัฒนาที่ดินให  โดยหนวยงานสวนกลางไดแกฝายบัญชี กองคลังจะเปนผูดําเนินการประมวลผล   
ใชคําสั่งงาน ZAFAB  และระบบฯ จะบันทึกบัญชีใหทุกหนวยเบิกจาย 
 

รหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม สินทรัพยถาวรที่ไมระบุ
รายละเอียด ทีทุ่กหนวยเบิกจายควรทราบมีดังนี ้

 
ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคา 

1205060101  อาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุรายละเอยีด 1205060102 5105010194 
1206180101  ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด 1206180102 5105010195 
1208070101  สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด 1208070102 5105010197 
1209040101  สินทรัพยไมมตีัวตนไมระบรุายละเอียด 
                       (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 

1209040102 5105010198 
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
การบันทึกรายการสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS สามารถแยกออกเปน 2 กรณดีังนี ้

1.กรณีเปนสินทรัพยถาวรตั้งแตปงบประมาณ 2548 หลังจากเขาในระบบ GFMIS 
เมื่อทุกหนวยเบิกจายไดทําการจัดซื้อสินทรัพยถาวรตามระเบียบพัสด ุ และไดทํา

การเบิกจายในระบบ GFMIS เรียบรอยแลว/เปนสินทรัพยที่ไดรับจากการบรจิาค/การโอนยาย
สินทรัพยถาวรและการตัดจาํหนายสินทรพัยถาวร จะตองสงเอกสารขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ให
หนวยงานสวนกลาง  กองคลัง เปนผูดําเนินการในระบบ ฯ ให เนื่องจากกระบวนงานดานระบบ
สินทรัพยถาวร จะตองทําผานหนวยงานสวนกลาง ที่มเีครื่อง GFMIS Terminal เทานั้น หนวยงานที่
รับผิดชอบของกรมพัฒนาทีด่ิน ไดแกฝายบริหารสินทรัพยและฝายบญัชี กองคลัง โดยฝายบัญชีขอ
เปนผูรับเอกสารที่สงมาจากทุกหนวยเบิกจายมาตรวจสอบขอมูลกอนวาถูกตองและครบถวนหรือไม 
จึงจะประสานงานกับฝายบรหิารสินทรัพยเพื่อสรางรหัสสินทรัพย/โอนยายสินทรพัยถาวร และฝาย
บัญชีจะทําการปรับปรุงการลางบัญชีพักเปนสินทรัพยหรือคาใชจาย/บันทึกรับสินทรัพยจากการ
บริจาคและบนัทึกการตัดจําหนายใหหนวยงานในระบบ GFMIS เพื่อใหขอมูลนั้นมีความถูกตอง 
ครบถวน ตรงกับความเปนจริง กอนที่จะทําการประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม ใหทุก
หนวยเบกิจาย  

2.กรณีเปนสินทรัพยถาวรกอนเขาระบบ GFMIS   
หมายความวาเปนสินทรัพยถาวรกอนปงบประมาณ 2548 ทุกหนวยเบกิจายจะตอง

บันทึกขอมูลสินทรัพยถาวรโดยระบุช่ือบัญชีแยกประเภทเปนสินทรัพยที่ไมระบุรายละเอียด ทําการยก
ยอดเขาในระบบ GFMIS เอง และตองคิดคํานวณคาเสือ่มราคา/คาเสื่อมราคาสะสม ประจําป (ดวยวิธี
เสนตรง) เพื่อบันทึกปรับปรุงขอมูลบัญชีเขาสูระบบ GFMIS ทุกสิ้นปงบประมาณ ซ่ึงหนวยงานสวน
ภูมิภาคสามารถดําเนินการไดเองผาน Web Online โดยไมตองสงเอกสารมาใหหนวยงานสวนกลาง
ดําเนินการบันทึกขอมูลให 

ดังนั้นการบนัทึกรายการสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ไดอยางถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ มีความสําคัญตอหนวยงานเปนอยางมาก คือจะสงผลใหรายงานการเงินของหนวยงานมีความ
นาเชื่อถือ ทําใหกรมพัฒนาที่ดินมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถยกระดับการทํางานของ
หนวยงานได กลาวคือ การปฏิบัติงานรวดเรว็ รัดกุมโปรงใส ตรวจสอบได มีขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลก็ใหความสําคัญกับระบบฯ นี้เชนเดยีวกัน เพราะตองการ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร เพื่อใชในการบริหารจัดการสินทรัพยของภาครฐั ใหเกิดความ
คุมคา ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพตอหนวยงานภาครฐัและภาพรวมของประเทศตอไป 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง 

2. สามารถลดปญหาและขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
3. สามารถควบคุมดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยงานใหเกิดความคุมคา และประหยัด  
4. เพื่อเปนประโยชนแกฝายบริหารในการใชขอมูลเพื่อการวางแผน ควบคุม ติดตาม

ประเมินผลตลอดจนการตัดสินใจ 
5. ทําใหหนวยงานมีความพรอมและสามารถปรับตัวใหสนองตอบกับนโยบายการปฏรูิป

ระบบราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 

1. ในระบบ GFMIS ยังมีการปรับหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบตัิ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงเปนผลใหเกดิปญหากับผูปฎิบัติงานอยูเปน
เนือง ๆ เชน  เกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

2. ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางานแบบใหม  ทําใหตอง
ใชเวลาในการศึกษาและเขารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการปรับเปลี่ยนระบบ
การทํางาน 

3. เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน
บอยครั้ง และผูที่มาปฏิบัติงานแทนไมไดรับการอบรม   จึงทําใหไมเขาใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบตัิงาน
ที่ถูกตอง     การจัดทําคูมือนีอ้าจชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในการทํางานมากขึ้น  และชวยลด
ปญหาขอผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทําคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เฉพาะในหนวยงาน 
2. ควรมีการจัดประชุมปรึกษาหารือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน และชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหาในภาพรวมของหนวยงาน 
3. ควรมีการนําเสนอคูมือที่เกี่ยวกับความรูดานระบบบัญชี และระบบตาง ๆ ในระบบ

GFMIS เฉพาะหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยแสดงไวบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
เพื่อลดปญหาผูปฏิบัติงานไมรับทราบขอมูลขาวสารหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพราะไมไดเขารับการ
ประชุมหรือผานการอบรม ทําใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ผูที่มา
ปฏิบัติงานใหมสามารถเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง  
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