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   ระบบบัญชี GFMIS 



ขั้นตอนระบบบัญชีตามหลกัเกณฑ์คงค้างเดมิ 

P.81(ต.ย.สรุป) 

P.97 (คู่มือ) 

P.104 (คู่มือ) 

P.28,44,47,57 (ต.ย.สรุป) 



การวเิคราะห์รายการบัญชีลงในใบส าคญัการลงบญัชี 



การวเิคราะห์รายการบัญชีลงในใบส าคญัการลงบญัชี 



การวเิคราะห์รายการบัญชีลงในใบส าคญัการลงบญัชี 



ระบบบัญชีเบือ้งต้น 

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-348


สรุปช่ือบัญชีแยกประเภทบัญชีมอืและGFMIS P.6 (คู่มอื) 



   สรุปช่ือบญัชีแยกประเภทบัญชีมือและGFMIS (ต่อ) P.8-9 



ต.ย.คู่บัญชีเปรียบเทยีบการจ่ายตรงและจ่ายผ่านส่วนราชการ 



คู่บัญชีเปรียบเทยีบบัญชีGFMIS กบับัญชีมือ P.12-30 (คู่มอื) 

P.19 



คู่บัญชีเปรียบเทยีบบัญชีGFMIS กบับัญชีมือ 

P.22 



คู่บัญชีเปรียบเทยีบบัญชีGFMIS กบับัญชีมือ 

P.22 



คู่บัญชีเปรียบเทยีบบัญชีGFMIS กบับัญชีมือ 

P.22 



คู่บัญชีเปรียบเทยีบบัญชีGFMIS กบับัญชีมือ 

P.14 



การปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS ท าอะไรบ้าง 
1.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
    - ถา้มีค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่ายในเดือนกนัยายน ไดแ้ก่ค่าน ้ า ค่าไฟ        
ค่าโทรศพัท ์
2.รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลงั 
   - ถา้มี การรับเงินรายไดแ้ผน่ดิน มากกวา่รายไดแ้ผน่ดินน าส่งคลงั 
3.ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย*** 
    - ได้แก่สินทรัพย์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ทีเ่ป็นสินทรัพย์ก่อนปี 2548 
4.วสัดุคงคลงั  
   - ถา้มีวสัดุคงเหลือ 
 

ตอบค าถามทีถู่กถามบ่อย ๆ 
ตาม ว353 P.43-50 



การปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย P.38  30 ก.ย.55 



การปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย P.38  



สินทรัพย์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ก่อนปี 2548  
ทีห่น่วยงานต้องบันทึกเข้าระบบฯ เอง  

 อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ 

อาคาร เช่นอาคารส านักงาน อาคารเพือ่การพกัอาศัย 
ส่ิงปลูกสร้าง เช่นโรงจอดรถ เสาธง ป้ายสถานี ถนน 
อุปกรณ์ (ครุภณัฑ์ต่าง ๆ ) 
•อุปกรณ์ทีไ่ด้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทกึเฉพาะทีม่ ี     
   มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึน้ไป 
•อุปกรณ์ทีไ่ด้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะ 
  ทีม่มูีลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึน้ไป  

ตัวอย่าง P.40 



ตัวอย่างการสรุปรายละเอียดสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด 

เปิดดูตัวอย่างได้ที่ เวป็ไซด์  ส่วนบัญชี
หวัข้อระบบสินทรัพย์ถาวรฯ 



การปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตัวอย่างวัสดุคงเหลือสิน้ปี  P.42  

30 ก.ย.55 

ตัวอย่างรายละเอียดวัสดุคงเหลือในต.ย.สรุปส่วนกลาง54 (P. 30 – 31) 



การปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตัวอย่างวัสดุคงเหลือต้นปีงปม.ใหม่  P.42 

ให้หน่วยงานปรับปรุงบัญชีในระบบฯ ดังนี ้ 
1 ต.ค.55 



ตอบค าถามทีถู่กถามบ่อย ๆ 

ระยะเวลาในการปรับปรุงบัญชีส้ินปีงบประมาณในระบบ GFMIS  
รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ 
 
        ต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
 
 ส่วนภูมิภาคต้องจัดส่งรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2555 ให้
ส่วนบัญชี    กองคลงั หรือไม่ เพือ่จะได้จัดท าเป็นรายงานการเงินในภาพรวม
ของกรมฯ 
 
  ไม่ต้องจัดส่ง  ส่วนบัญชีจะดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS มาจัดท าเอง 

 

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-3072


องค์ประกอบของรายงานการเงินประจ าปีงปม. 

1.งบแสดงฐานะการเงิน 
 

•สินทรัพย์ 
•หนีสิ้น 
•ทุน 

 

2.งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
 

•รายได้ 
•ค่าใช้จ่าย 

 

3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วดัฐานะการเงิน วดัผลการด าเนินงาน 



งบแสดงฐานะการเงนิ 

หรือในภาคธุรกจิเรียกว่างบดุล 

สมการบัญชี 

สินทรัพย์  = หนีสิ้น+ทุน สินทรัพย์  = หนีสิ้น+ทุน 
                   +รายได้-คชจ. 

สินทรัพย์ – หนีสิ้น =  ทุน 



สรุปตามหลกัสมการบัญชีดงันี ้

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

        
      ซา้ย          =              ขวา 
          
             สินทรัพย ์    = หน้ีสิน+ทุน 
 
                                                      
                  (รายได ้– ค่าใชจ่้าย) 
      ขวา   –   ซา้ย 
 
 
 



งบดุลของหน่วยงานภาคธุรกจิเอกชน 

สินทรัพย์ = หนีส้ิน + ทุน 

20,000 20,000 

สินทรัพย ์       หน้ีสินและทุน 
  ......      ...... 
  ......      ...... 
  ......      ...... 
 
รวมสินทรัพย ์                 รวมหน้ีสินและทุน      
 
 
 



งบแสดงฐานะการเงนิของหน่วยงานภาครัฐ 

สินทรัพย์ - หนีส้ิน = ทุน 

สินทรัพย ์       หน้ีสิน 
  ......         ...... 
  ......        รวมหน้ีสิน               7,000 
  ......     สินทรัพย์สุทธิ                     13,000
  
  

    สินทรัพยสุ์ทธิ  
        ทุน 
  ......         รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายสะสม 
รวมสินทรัพย ์     20,000    รวมสินทรัพย์สุทธิ                 13,000 
 
 



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนกลาง P.59 



งบแสดงฐานะการเงนิ P.60 (ต่อ) 

        สินทรัพย์ – หนีส้ิน   =   ทุน 

263,362,630.40 – 34,845,348.55 

 



ต้องเท่ากับหมายเหตุฯที่ 11 ส่วนทุน 

P.61 

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-35329


หมายเหตุประกอบงบการเงนิในระบบ GFMIS (P.66 ) 

 

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-360


หมายเหตุที ่25 รายงานรายได้แผ่นดิน P.71 



รายละเอยีดรหัสฯทีอ่ยู่ในหมายเหตุที ่25รายงานรายได้แผ่นดิน 



สรุปหมายเหตุประกอบงบการเงนิเฉพาะ
หน่วยงานกรมพฒันาที่ดนิ (เขต/สถานี) 

 หมายเหตุที1่ สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
   หมายเหตุที2่ เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  หมายเหตุที3่ ลูกหนีร้ะยะส้ัน  (ถ้าม)ี 
  หมายเหตุที4่ ที่ดนิ อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
  หมายเหตุที5่ สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน (สุทธิ) 
  หมายเหตุที6่ สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตน(สุทธิ) 
  หมายเหตุที7่ เจ้าหนีร้ะยะส้ัน 
    หมายเหตุที8่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
     หมายเหตุที9่  หนีสิ้นหมุนเวยีน 
     หมายเหตุที1่0 ส่วนทุนและการเปลีย่นแปลงในส่วนทุน 
     หมายเหตุที1่1 รายได้จากงบประมาณ   
     หมายเหตุที1่2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 

ดูตัวอย่างจากคู่มือ           

หน้า   62 - 71 

http://play.kapook.com/dookdik/moji


สรุปหมายเหตุประกอบงบการเงนิ          
เฉพาะหน่วยงานกรมพฒันาที่ดนิ (เขต/สถานี) ต่อ 
 หมายเหตุที1่3 รายได้อืน่ 
  หมายเหตุที1่4 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
  หมายเหตุที1่5 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 
  หมายเหตุที1่6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  หมายเหตุที1่7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    หมายเหตุที1่8 ค่าวสัดุและค่าใช้สอย 
     หมายเหตุที1่9 ค่าสาธารณูปโภค 
     หมายเหตุที2่0 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
     หมายเหตุที2่1 ค่าใช้จ่ายอืน่ 
     หมายเหตุที2่2 ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  (ถ้าม)ี 
     *หมายเหตุที2่3 รายงานรายได้แผ่นดนิ* (ส าคัญทุกหน่วยงานต้องม)ี 

ดูตัวอย่างจากคู่มือ 

หน้า   62 - 71 

http://play.kapook.com/dookdik/moji


บัญชีทีส่ าคญัทีต้่องมีสรุปรายละเอยีด            
ของบัญชีแยกประเภทรายตวัประจ าทุกเดอืน 

 เงินสด 
   เงินฝากธนาคาร 
  เงินฝากคลงั 
  ลูกหนี ้
  เจ้าหนี ้
  ใบส าคญัค้างจ่าย 
  ประกนัสัญญา 

-ต้องเท่ากับงบทดลองในระบบ G 
  

-ถ้าไม่เท่ากันต้องมีเหตุผลอธิบาย
เพิ่มเตมิเป็น หมายเหตุ 

และควรมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบด้วย (ดูตัวอย่างในสรุป
รายละเอียดส่วนกลาง54) 

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-349


ตัวอย่างรายงานรายได้แผ่นดินประจ าเดอืน (สรุปมาจากทะเบียนย่อยฯ) 

สตง.จะขอดูด้วย P.83 ต.ย.สรุปของส่วนกลาง54 



สรุปประเภทรายได้แผ่นดิน (เฉพาะกรมพฒันาทีด่นิ)  P.10 (คู่มือ) 



สรุปประเภทรายได้แผ่นดิน (เฉพาะกรมพฒันาทีด่นิ)  P.10 (คู่มือ) 



ความหมายบัญชีรายได้แผ่นดนิ (เฉพาะกรมพฒันาที่ดนิ)  P.11 (คู่มอื) 



ขอบคุณค่ะ 
 

กลุ่มบัญชี  กองคลงั 

   กรมพฒันาที่ดิน 

http://i242.photobucket.com/albums/ff298/akapong999/dookdik/linepattern/line/237.gif
http://play.kapook.com/dookdik/toongting/download-21904

