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สรุปผลการดำเนินการ : 

กลุ่มบัญชีได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลจากงบทดลองในระบบGFMIS เพื่อหาข้อผิดพลาดและข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี และทราบถึง
ขั้นตอนการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างปีงบประมาณ ตามขอบเขตการสอนโดยสรุป ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

1. ทำให้ทราบถึงขั ้นตอนและวิธีการตรวจสอบข้อมูลจากงบทดลองในระบบ GFMIS  เพื ่อหา
ข้อผิดพลาดและข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี 

2. ทำให้ทราบถึงข้ันตอนการแก้ไขและปรับปรุงบัญชีที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างปีงบประมาณ 

1. การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS  

 โดยจะต้องทราบถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบ  ขั้นตอนการบันทึกบัญชี และที่
สำคัญคือคู่บัญชีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเภทต่างๆ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ งบทดลองและปรับปรุง
บัญชีได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 

 หมวดบัญชีที่แสดงในงบทดลองจะประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 

  - หมวดสินทรัพย์ (รหัสบัญชีแยกประเภท 1XXXXXXXXX)  มีดุลยอดเดบิต 

  - หมวดหนี้สิน (รหัสบัญชีแยกประเภท 2XXXXXXXXX)  มีดุลยอดเครดิต 

           - หมวดทุน (รหัสบัญชีแยกประเภท 3XXXXXXXXX) มีดุลยอดท้ังเดบิตและเครดิต 

           - หมวดรายได้ (รหัสบัญชีแยกประเภท 4XXXXXXXXX)  มีดุลยอดเครดิต 

          - หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีแยกประเภท 5XXXXXXXXX)  มีดุลยอดเดบิต 

 1.1 บัญชีหมวดสินทรัพย์ ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 1 ต้องมี
ตัวเลข เป็น “ + ”) ยกเว้น 

  - บัญชีพักเงินนำส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

   - บัญชีพักรอ clearing ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 



  - บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

  - บัญชีปรับปรุงเงินฝากคลัง ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

  - บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

  - บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื ่อมราคาสะสม ค่าเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญ และ        
ค่าตัดจำหน่ายสะสม ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต 
  - บัญชีพัก (ระบุประเภท) บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็น “0” ยกเว้นการล้างบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลายงวดงาน และต้องทยอยปรับปรุงเป็น “บัญชีพัก
งานระหว่างก่อสร้าง” จนงานแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงเป็น “บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง”
เป็น “บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง” ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 1.2 บัญชีหมวดหนี้สิน (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 2 ต้องมีตัวเลข เป็น “ - ”) ต้องมี   
ดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น 

  - บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

  - บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งแต่ละประเภท  ต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 

  1.3 บัญชีหมวดทุน (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 3 ต้องมีตัวเลข เป็น “ + / - ”) ต้องมี  
ดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น บัญชีอ่ืนที่มิใช่ทุนของหน่วยงานต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี 

 1.4 บัญชีหมวดรายได้ (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 4 ต้องมีตัวเลข เป็น “ - ”) ต้องมี    
ดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้น บัญชีปรับมูลค่ารายได้ เช่น บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ รายได้ 
(ระบุประเภท) จ่ายคืน เป็นต้น 

 1.5 บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 5 ต้องมีตัวเลข เป็น “ + ”) ต้องมี
ดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้นบัญชีปรับหมวดรายจ่าย บัญชีพักค่าใช้จ่าย และบัญชีพักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมี
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังอาจมียอดคงเหลือ
ด้านเครดิต 

2. การปรับปรุงรายการบัญชี  
 เป็นการแก้ไขข้อมูลทางบัญชีจากงบทดลองในระบบ GFMIS เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาด หรือ  
ข้อคลาดเคลื่อนจากการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน เพ่ือทำให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 

 2.1 การปรับปรุงรายการบัญชีที่เกิดจากข้อมูลบัญชีผิดดุล 

  2.1.1 บัญชีเงินฝากธนาคารติดลบ 

  ต้องดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดจากบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบการรับเงินตาม
รายการขอเบิกเงินท่ีกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อตรวจสอบพบว่าเกิด



จากการบันทึกรายการขอจ่ายเงินเอกสารประเภท PM (ขจ 05) โดยระบุบัญชีเงินฝากธนาคารผิดบัญชี จึงทำ
ให้บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอดดุลติดลบ ซึ่งตามจริง มีรายการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางด้วย
เอกสารประเภท PY เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ต้องดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี ดังนี้ 

  ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินจริงที่ปรากฏตามใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร (Bank statement) ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JR หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร JR โดยการบันทึก
บัญชี ดังนี้ 

   เดบิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ          100 

              เครดิต เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ             100  

   บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 

 2.1.2  บัญชีเงินสดมียอดคงค้าง 

 ต้องดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดจากบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบการรับเงินและนำ
เงินส่งคลัง เมื ่อตรวจสอบพบว่าเกิดจากการบันทึกรายการรับเงิน(เอกสารประเภท BD) ซ้ำกัน จำนวน          
2 รายการ จึงทำให้บัญชีเงินสดในมือมียอดคงค้าง จึงต้องทำการยกเลิกเอกสารโดยส่วนกลางที ่มีเครื ่อง 
Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZFB08  

 2.1.3  บัญชีเบิกเกินส่งคืนติดลบ 

 ต้องดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดจากบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ การรับรู้ เงินเหลือ
จ่าย จากเงินงบประมาณเป็นบัญชีเบิกเกินส่งคืน การนำเงินส่งคืนคลัง  และการบันทึกลดยอดบัญชีเบิกเกิน
ส่งคืน  เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกรับรู้การรับเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ไม่มีการบันทึกรายการลดยอดเงิน
เบิกเกินส่งคืน ด้วยเอกสารประเภท BE ซึ่งทำให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนติดลบ ต้องดำเนินการปรับปรุงรายการ
บัญชี ดังนี้ 

   ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้สอดคล้องกับการบันทึกรับรู้การรับเงินเบิกเกินส่งคืน และการ
บันทึกรายการลดยอดเงินเบิกเกินส่งคืน ด้วยคำสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE โดย
การบันทึกบัญชี ดังนี้ 

   เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง           200 

              เครดิต ค่าใช้จ่าย......./ลูกหนี้            200  

   บันทึกการล้างบัญชีค่าใช้จ่าย / ลูกหนี้ 

 2.2 การปรับปรุงรายการบัญชีที่เกิดจากใช้บัญชีแยกประเภทไม่เหมาะสม 

  ในกรณีที่มีการใช้บัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทที่ปรับปรุงใหม่ ให้
ปรับปรุงเป็นบัญชีแยกประเภทใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกต่อการตรวจสอบ  งบทดลองให้



ถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

'  อย่างเช่น เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของบัญชีรายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด ว่าเกิดการระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทผิดพลาด มีการบันทึกรับรู้รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด  ซึ่งตามจริง เป็นรายรับจากการขาย
ครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี ดังนี้ 
  ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JV หรือแบบ  
บช.01 ประเภทเอกสาร JV โดยการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

   เดบิต รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด            300 

              เครดิต รายรับจากการขายครุภัณฑ์       300  

   บันทึกปรับปรุงบัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์ 

การนำความรู้ไปใช้ 

 ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลงบทดลองในระบบ GFMIS เพื่อหาข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี และ
สามารถปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้รายงานการเงินของ
กรมพัฒนาที่ดินมีความถูกต้อง 

 


