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1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ในระบบ GFMIS 

 
  

 * ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล ในระบบ GFMIS Web online 
           1. เข้าเมนูรายงาน Online    
  2. เลือก แยกประเภททั่วไป  
            3. เลือก รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย 
 
 *  เพื่อตรวจสอบยอดยกไปของบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
        จะต้องมีดุลปกติ และบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง 
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รายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล  
และรายงานข้อมูลบัญชีที่ไม่มียอดคงค้าง (ว 37 ลว. 31 ม.ค.56) 

Web online 
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ตัวอย่างข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง 
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ตัวอย่างรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล 
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สินทรัพย์ 

 

 
ดุลบัญชีเดบิต 

 

 
ดุลบัญชีเครดิต 

 

 
ดุลบัญชีเครดิต 

 

 
หนี้สิน 

  
ทุน 
 

* ตรวจสอบความถูกต้อง ดุลบัญชีปกติ  
   ของยอดยกไปในบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี 
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รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย 

Web online 
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ตัวอย่างงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย 
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 เงิน ลูกหนี้ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ 

ภาระหนี้สิน 

พบข้อผิดพลาด  แก้ไขข้อมูล  
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี 

กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 เอกสาร 

 ตรวจสอบทุกเดือน 

ไม่ผิดดุล / มีทะเบียนคุม 
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ตัวเงิน 

เงินสดในมือ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากคลัง 

- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  
  ตามระเบียบฯ 

- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับ              
  Bank Statement/สมุดคู่ฝาก 

- ตัวเงินฝากคลังกับรายงานเคลื่อนไหวเงิน  
  ฝากคลัง  
- งบกระทบยอดเงินฝากคลัง 
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ลูกหนี้   /  สินทรัพย์ถาวร 

 

ลูกหนี้เงินยืม 

 
- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบส าคัญ 
           - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
           - ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ 
           - ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ –  
              ฝากธนาคารพานิชย์ 

    
- ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 
- รายงานการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
   ตามระเบียบฯ 
- ผลต่างให้ปรับปรุงบัญชีและทะเบียน 
  ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

 

สินทรัพย์ถาวร 
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ภาระหนี้สิน 

เจ้าหนี ้

ใบส าคัญค้างจ่าย 

เงินรับฝาก 

- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- หลักฐานขอเบิกท่ียังไม่ได้จ่าย (ข้าราชการ) 

- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- รายละเอียดท่ีมีการควบคุมเงินท่ีรับฝากไว้  
  เพื่อจ่ายคืนให้ผู้มีสิทธิ 

- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- ใบแจ้งหน้ี/หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่าย (คนภายนอก) 

เงินประกันสัญญา 
- ยอดยกไปจากงบทดลอง 
- รายละเอียดท่ีมีการควบคุมเงินท่ีหน่วยงานเรียกเก็บ 
  เป็นหลักประกัน 
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2. การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
 
  

 * ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  

    ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 * ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายน   

    ( วันที่ 30 กันยายน ) 

 * ท าบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติปรับปรุงรายการบัญชี 
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2.1 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

         * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน    

          เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  

     * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน )  

          (บช.01 ประเภทเอกสาร JV)  รหัสแหล่งของเงิน  XX31000 

 

 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) XXX 

  เครดิต ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101) XXX 
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 * กลับรายการ ณ วันต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม )  

    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV)  รหัสแหล่งของเงิน  XX31000 

 

 

 เดบิต  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)  XXX 

  เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) XXX 

 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
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 เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ 
 
 * กรณีรับรู้เมื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย 
 * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน )  
    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 
 
 เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) XXX 
  เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) XXX 
   

2.2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
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ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 
 

  

 * กรณีรับรู้เมื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย 

 * กลับรายการ ณ วันต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)  

    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 

 

 เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (51xxxxxxxx) XXX 

  เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) XXX 
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2.3 ค่าวัสดุคงคลัง/ค่าวัสด ุ
 
 

* เมื่อสิ้นปีมีการตรวจนับจ านวนและมูลค่าของวัสดุคงเหลอื 

  

  * กรณีรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย (ตั้งเบิกเป็นค่าวัสดุ) 

  * ปรับปรุงด้วยยอดที่คงเหลอื ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  

    (บช.01 ประเภทเอกสาร JM)   รหัสแหล่งของเงิน  XX31300       

               ระบุรหัสหมวดพัสดุ 8 หลัก 
 

 เดบิต วัสดุคงคลัง (1105010105)  XXX 

  เครดิต ค่าวัสดุ (5104010104)  XXX 
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ค่าวัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ 
 

 

 * กรณีรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย 
 
 * กลับรายการ ณ วันต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)  
   (บช.01 ประเภทเอกสาร JM)   รหัสแหล่งของเงิน  XX31300       
             ระบุรหัสหมวดพัสดุ 8 หลัก 
 
 เดบิต ค่าวัสดุ (5104010104)  XXX 
  เครดิต วัสดุคงคลัง (1105010105)  XXX 
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ตัวอย่างหมวดวัสด ุ

21 



2.4 ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 
 

  

 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ที่ค านวณด้วยมือ) 

 * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  

    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV)  รหัสแหล่งของเงิน  XX31000  

 
 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ  (5105010194) XXX 

           เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ (1205060102) XXX 
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2.5 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
 
 

* ส่วนราชการจัดเก็บรายได้แผ่นดินภายในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน  
   แต่น าส่งคลังไม่ทันในปีงบประมาณ  

 * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  

    (บช.04 ประเภทเอกสาร SQ) 
 
 
เดบิต รายได้รัฐบาลรอรับจากสว่นราชการ (1103020113) XXX 
 เครดิต รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง (2104010101)  XXX 
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รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
 
 

 * ปีงบประมาณใหม่น าเงินส่งคลัง ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

              ให้ระบุในใบ (Pay in slip) “รายได้แผ่นดิน”  

 * บันทึกการน าส่งคลังในระบบ  (นส.02-1) 

 

 

 เดบิต พักเงินน าส่ง (1101010112) XXX 

  เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)  XXX 
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2.6 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ

       * หลังจากปรับปรุงรายการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้เรียกรายงานงบทดลอง 
        ประจ าปี งวด 1 – 16  
             ตรวจสอบรายการในช่อง “ยอดยกไป” 
      1. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) 
       2. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 
     
 

เพื่อปิดเข้าบัญชี รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) 
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รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
      1. กรณีบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หรือ บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด        
        มียอดคงเหลือด้าน เดบิต  
 
        * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  
    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 
 
             
 
 
 
 
  
 

เดบิต บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)  XXX 
 เครดิต บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)  XXX 
  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)   XXX 
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รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ

       2. กรณีบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หรือ บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด        
        มียอดคงเหลือด้าน เครดิต 
 
        * ปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)  
    (บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 
 
              
 
 

 เดบิต บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) XXX 
  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) XXX 

เครดิต บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) XXX 
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3. การจัดท ารายงานงบทดลอง 

 

 * จัดท าและจัดส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือน  

           ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  

           ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป  

 

* โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อก ากับรับรองความถูกต้อง 
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           * ให้จัดส่งรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    มายังส านักอ านวยการ สป. (กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรพัย์)  
    อย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค : ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13533 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560  
 ศึกษาธิการจังหวัด          : ตามหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/13534 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560  
 
 

รายงานการเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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บันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

จัดท ารายงาน
ประจ าเดือน ส่ง สตง. 

ภายในวันที่ 15  
ของเดือนถัดไป 

ปรับปรุงบัญชี 
ตามเกณฑ์คงค้าง  

ณ วันสิ้นปี งบประมาณ 
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จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 



ขอบคุณค่ะ 
 

กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ 
ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โทร : 0 2628 6136 ต่อ 117 - 124  
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