บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานภาครัฐทุกแหงปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS ) ซึ่งประกอบดวย 5 ระบบ
คือ ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีตนทุน และระบบบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล ตั้ งแต วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2547 เป นต นมา โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให หน วยงานมี มาตรฐาน
การปฏิบัติงานเดียวกัน ลดขั้นตอนและภาระในการจัดทําเอกสาร โดยมีระบบฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ
Online Real- Time ซึ่งสามารถใชขอมูลในการบริหารงานภายในหนวยงานพรอมกันไดและเพื่อใหไดขอมูล
การคลังของรัฐที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศการนําขอมูลเขา
ระบบ GFMIS สามารถดําเนินการได 3 วิธี คือ บันทึกขอมูลผานเครื่อง GFMIS Terminal ผาน Excel loader
หรือโดยการ Interface ขอมูลเขาระบบ ซึ่งปจจุบันหนวยงานสวนใหญไมไดรับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal
จึงตองนําขอมูลเขาระบบผาน Excel loader
การนําขอมูลเขาระบบผาน Excel loader ประกอบดวยสิทธิในการทํางาน รหัสผูใชงาน(User ID)
และรหัสผาน (Password) สิทธิการทํางานในระบบประกอบดวย สิทธิในการขอรับแบบฟอรมจากระบบและ
สงขอมูลที่บันทึกตามแบบฟอรมเขาระบบ GFMIS ซึ่งผูใชงานตามสิทธินี้จะมีรหัสผูใชงานขึ้นตนดวยตัว L
สิทธิการเรียกดูรายงานตางๆจากระบบ GFMIS ผูใชงานตามสิทธินี้จะมีรหัสผูใชงานขึ้นตนดวยตัว R
และสิทธิในการ Encrypt ขอมูลทุกประเภทกอนที่จะนําเขาระบบ เพื่อปองกันการแกไขขอมูล ผูใชงานตามสิทธินี้
จะมีรหัสผูใชงานขึ้นตนดวยตัว E
การปฏิบัติงานผาน Excel loader หัวหนาหนวยงานจะตองเปนผูดําเนินการ Encrypt ขอมูล
ทุ กประเภทก อนนํ าเข าระบบ แต ในทางปฏิ บั ติ หั วหน าหน วยงานไม สามารถดํ าเนิ นการในเรื่ องดั งกล าว
จึงมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทน แตความรับผิดชอบในขอมูลที่เจาหนาที่ไดปฏิบัติแทน
ยั งคงอยู ในความรั บผิดชอบของหั วหนาหน วยงาน ดั งนั้ น เพื่ อใหมี การกํ ากับและควบคุม การปฏิ บัติ ง าน
ผาน Excel loader ของเจาหนาที่ และเพื่อชวยปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจึงไดกําหนดแนวทาง
การควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีผาน Excel loader สําหรับผูบริหาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการกํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2. เพื่อชวยปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานผาน Excel loader
3. เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมการจัดเก็บเอกสารที่ดี ทําใหงายตอการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก
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แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีผาน Excel loader ในระบบ GFMIS
สําหรับผูบริหาร จัดทําขึ้นภายใตรายงานจาก Web Report ที่กําหนดไวในปจจุบัน ซึ่งจะตองมีการพัฒนา
ตอไปในอนาคต เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และจะตองมีการปรับปรุงแนวทางในการ
กํากับและควบคุมทางการเงินและบัญชีใหสอดคลองตอไปดวย
รายงานจาก Web Report
การควบคุมการปฏิ บัติงานจะใชรายงานตางๆจากระบบ ซึ่งตองใชรหัสผู ใชงานประเภท R
ในการเรียกรายงานที่เกิดจากการนําเขาขอมูลผาน Excel loader โดยจะตองเรียกรายงานผาน Web Report
รายงานที่แสดงใน Web Report แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. Loader Report
เปนรายงานสรุปผลของขอมูลที่นําเขาระบบ โดยแสดงใหทราบวาไดนําขอมูลเขาระบบ
สําเร็จหรือไม หากนําเขาสําเร็จจะแสดงเลขที่เอกสารจากระบบและหากไมสําเร็จจะแสดงขอผิดพลาดจากระบบ
ใหทราบ การเรียกรายงานใน Loader Report แบงเปน 2 ประเภท คือ
1.1 รายงานประจําวัน ( Daily Report ) ใชสําหรับดูขอมูลที่นําเขาระบบไดสําเร็จ (SAP Log)
ในแตละวัน โดยจะตองระบุวันที่เรียกรายงานเปนวันที่ที่ไดนําขอมูลเขาระบบ
1.2 รายงานประจําสัปดาห ( Weekly Report ) ใชสําหรับดูขอมูลที่นําเขาระบบไดสําเร็จ
(SAP Log ) และขอมูลที่นําเขาไมสําเร็จ(Error) เปนสัปดาห โดยจะตองระบุวันที่เรียกรายงานเปน วันเสาร เสมอ
2. Operation Report
เป น รายงานที่ ใ ช สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ของส ว นราชการซึ่ ง ประกอบด ว ย
ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบบัญชี
แยกประเภท แบงเปน 3 ประเภท คือ
2.1 รายงานประจําวัน ( Daily Report ) ใชสําหรับเรียกดูขอมูลที่นําเขาระบบสําเร็จ (SAP Log)
ในแตละวัน ซึ่งจะเรียกดูไดในวันรุงขึ้นหลังจากการนําสงแบบฟอรม โดยจะตองระบุวันที่เรียกรายงานเปน
วันที่ที่ไดนําขอมูลเขาระบบ
2.2 รายงานประจําสัปดาห ( Weekly Report ) ใชสําหรับเรียกดูขอมูลรายละเอียดของ
ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจายเงิน ระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบบัญชี
แยกประเภท โดยจะตองระบุวันที่เรียกรายงานเปน วันอาทิตย เสมอ
2.3 รายงานประจําเดือน ( Monthly Report ) ใชสําหรับเรียกดูขอมูลสรุปรายละเอียดของ
ระบบรับและนําสงเงิน ระบบงบประมาณ และระบบบัญชีแยกประเภท โดยจะตองระบุวันทีเ่ รียกรายงาน
เปน วันสิ้นเดือน เสมอ

บทที่ 2
ระบบจัดซื้อจัดจาง
เมื่ อส วนราชการได รับจั ดสรรเงินงบประมาณแลว จึ งจะสามารถดําเนิ นการกอหนี้ผูกพั นได
เมื่ อได รั บคํ า ขอให จั ด ซื้ อ จากหน ว ยงานผู ใ ช พั ส ดุ เจ า หน า ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ จ ากหั ว หน า
สวนราชการเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อ หลังจากนั้นจะตองเลือกรายการพัสดุที่จะทําการจัดซื้อ เมื่อไดรายการ
และรหัสพัสดุแลว จึงขออนุมัติรายการจัดซื้อจากหัวหนาสวนราชการ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ จนกระทั่งไดรายชื่อผูขาย
ใหดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ ซึ่งมีองคประกอบขอมูลผูขาย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชื่อ ที่อยู รหัสประจําตัวผูเสียภาษี และขอมูลเงินฝากธนาคาร
สวนที่ 2 ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ ประกอบดวย สกุลเงินที่กอภาระผูกพัน
สวนที่ 3 ขอมูลรหัสหนวยงาน ประกอบดวย บัญชีกระทบยอดและเงื่อนไขการชําระเงิน
การบันทึกรายการสั่งซื้อสั่งจางที่มีจํานวนเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป หากเปนการจัดซื้อจัดจาง
ดวยงบประมาณระบบจะผูกพันงบประมาณไวทันที เมื่อผูขายไดรับใบสั่งซื้อสั่งจางและไดมีการสงมอบงาน
หรือของ ให สว นราชการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อทําการตรวจรับ งานหรือของ เมื่อไดรับ ใบแจ งหนี้
จากผูขายใหบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ เพื่อใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูขายตรง ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางรายการประเภทครุภัณฑจะตองแจงสวนราชการตนสังกัดสวนกลางที่มี
เครื่อง GFMIS Terminal สรางรหัสสินทรัพยในระบบหลังจากที่บันทึกรายการสั่งซื้อสั่งจางในระบบแลว
การควบคุมในระบบจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย
1.1 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
1.2 การตรวจสอบรายงานประจําวัน
1.1 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
การควบคุมในระบบจัดซื้อจัดจางเริ่มตั้งแตการสรางขอมูลหลักผูขาย โดยการสรางขอมูล
หลักผูขายแตละครั้งจะตองเปนผูขายที่หนวยงานจะดําเนินการสั่งซื้อสั่งจาง ตองมีหลักฐานประกอบที่สําคัญคือ
สัญ ญาหรือ หนัง สื อสั่ งซื้อ สั่ งจ าง สํา เนาบั ญชี เ งิน ฝากธนาคาร (บัญชี อ อมทรัพ ยใ ห ใ ชสํ า เนาสมุ ด บัญ ชี
บัญชีกระแสรายวันใหใชสําเนาเช็ค) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีหรือบัตรประชาชน สําเนาหนังสือ
จดทะเบียนการคา เปนตน โดยผูขายจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราของบริษัทหรือรานคารับรอง
เอกสารดังกลาว
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การสรางโดยหนวยงานอื่นหรือผูขายมีความประสงคที่จะขอเปลี่ยนแปลงข อมูลในสวนที่เกี่ ยวของกับ
ชื่อ หรือที่อยู หรือขอมูลเงินฝากธนาคาร การเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวจะตองมีเอกสารที่เกี่ยวของประกอบ
รายการทุ กครั้ ง และผู ขายจะต องลงลายมื อชื่ อพร อมกั บตราประทั บของบริ ษั ทหรื อร านค ารั บรองเอกสาร
ดังกลาว
เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด บั น ทึ ก ข อ มู ล ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า งโดยใช แ บบ บส 01 หรื อ
แบบ บส 01-1 และนําขอมูลเขาระบบจะไดรับรายงาน SAP R/3 ของแบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1
ใหเก็บรายงานนี้กับเอกสารสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สําเนาบัตรประจําตัว
ผูเสียภาษีหรือบัตรประชาชน สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคาของผูขายแตละราย การเก็บเอกสารควรเปน ดังนี้
1.1.1 รายงาน SAP R/3 (แบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1)
1.1.2 สัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง
1.1.3 ใบขออนุมัติสรางขอมูลหลักผูขายหรือแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย
และหลักฐานประกอบรายการ
1.2 การตรวจสอบรายงานประจําวัน
เมื่อไดรับรายงาน SAP R/3 สําหรับใบสั่งซื้อสั่งจาง ใหตรวจสอบสัญญาหรือ
หนังสือสั่งซื้อสั่งจางและหลักฐานประกอบรายการของผูขาย ดังนี้
1.2.1 ชื่อและขอมูลธนาคารของผูขายในรายงาน SAP R/3 ถูกตองและตรงกับ
หลักฐานบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดรับจากผูขายที่หนวยงานไดกอภาระผูกพัน
1.2.2 รายการและจํานวนเงินในรายงาน SAP R/3 ถูกตองและตรงกับรายการและ
จํานวนเงินในสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจางที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสั่งซื้อสั่งจาง
1.2.3 วันที่บันทึกรายการเขาระบบควรตรงกับวันที่ทําสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง
แตหากมีความจําเปนไมอาจบันทึกขอมูลเขาระบบไดวันที่ไมควรแตกตางกันเกิน 1 – 2 วัน

-5ตัวอยาง
แบบ บส 01
1.2.3
1.2.3

1.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.2
1.2.2

1.2.2

บทที่ 3
ระบบการเบิกจายเงิน
เมื่อสวนราชการไดรับใบแจงหนี้หรือหลักฐานขอเบิกเงินจากเจาหนี้บุคคลภายนอกหรือ
ขาราชการหรือลูกจาง ใหดําเนินการขออนุมัติรายการจายเงินตอหัวหนาสวนราชการ แลวจึงบันทึกรายการ
ขอเบิกเงินเขาระบบ การขอเบิกเงินอาจจะเปนการจายเงินตรงเขาบัญชีของเจาหนี้ที่เกิดจากการบันทึก
รายการสั่งซื้อสั่งจางในระบบ หรือเปนการขอเบิกเงินเขาหนวยงานเพื่อจายตอใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
เมื่ อ คลั ง จั ง หวั ด หรื อ กรมบั ญ ชี ก ลางอนุ มั ติ ร ายการขอเบิ ก เงิ น แล ว จะดํ า เนิ น การประมวลผลข อ มู ล
การสั่งจายเงิน เพื่อแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้หรือสวนราชการ
การโอนเงินโดยวิธีการจายตรง เจาหนี้จะตองรับภาระคาธรรมเนียมการโอนเงิน การควบคุมในระบบ
การเบิกจายเงินประกอบดวย
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
2. การตรวจสอบรายงานประจําวัน
3. การตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
การเบิกจายเงินในระบบแบงเปน 2 กรณี คือการเบิกเพื่อจายตรงเขาบัญชีผูขายและ
การเบิกเงินเขาหนวยงานเพื่อนําไปจายตอใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
1.1 กรณีจายตรงผูขาย
เมื่อบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไปเขาระบบแลวจะไดรับ
รายงาน SAP R/3 (แบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1 ) เมื่อผูขายสงของหรืองานและคณะกรรมการไดทําการ
ตรวจรับของหรืองานแลวผูขายจะสงใบแจงหนี้ ใหหนวยงานตรวจสอบรายการของที่สั่งซื้อ จํานวนเงิน
ที่จะตองชําระ ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายวาตรงกับสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจางหรือไม
หลังจากนั้นใหดําเนินการขออนุมัติการจายเงินตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบที่เกี่ยวของ กอนที่จะบันทึก
รายการขอเบิกเงินให หั วหน าหน วยงานกํ าชับใหเจาหนาที่ประสานงานกับเจาหนี้ เพื่ อยืนยันข อมูลบัญชี
เงินฝากธนาคารอีกครั้ง เนื่องจากเจาหนี้อาจมีการโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อเปนการปองกันมิใหเบิกจายเงิน
ผิดบัญชี
เมื่อเจาหนาที่บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจายตรงใหผูขาย ใหแนบเอกสารรายงาน
SAP R/3 (แบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1) พรอมสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง (ตนฉบับ) ใบตรวจรับของ
หรือใบตรวจรับงานที่คณะกรรมการลงลายมือตรวจรับแลว หลังจากที่เจาหนาที่นํารายการขอเบิกเขาระบบแลวจะ
ไดรับรายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 01) และเมื่อกรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีของผูขายแลว ใหแนบรายงาน
การจายชําระเงินจาก Web Report หรือรายงานจากเครื่อง GFMIS Terminal ตามคําสั่งงาน ZAP_RPT506
และใหเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายพรอมทั้งประทับตราวาจายเงินแลว การเก็บเอกสารควรเปน ดังนี้

-71.1.1 รายงาน SAP R/3 (แบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1 และ แบบ ขบ 01)
1.1.2 สัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง
1.1.3 ใบขออนุมัติสรางขอมูลหลักผูขายหรือแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก
ผูขายและหลักฐานประกอบรายการ
1.1.4 ใบตรวจรับของหรือใบตรวจรับงาน
1.1.5 รายงานการจายชําระเงินจาก Web Report หรือรายงานตามคําสั่งงาน
ZAP_RPT506 และใบเสร็จรับเงินจากผูขาย
1.2 กรณีขอเบิกเงินเขาหนวยงาน
1.2.1 กรณีจายเงินภายในเวลาที่กําหนด
เมื่อเจาหนาที่ไดรับใบขอเบิกเงินหรือใบแจงหนี้จากผูมีสิทธิจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินดังกลาววาสามารถดําเนินการเบิกจายไดตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม และ
นํา เสนอหั ว หน าส ว นราชการเพื่ อ อนุ มัติ ร ายการขอเบิ ก เงิ น โดยจะต อ งแนบใบขอเบิ ก เงิ น ที่ บัน ทึ ก ใน
แผนขอมูลและหลักฐานที่เกี่ยวของ เมื่อเจาหนาที่นําขอมูลการขอเบิกเงินเขาระบบและกรมบัญชีกลาง
ได โ อนเงิ น เข า บั ญ ชี ข องหน ว ยงานแล ว เจ า หน า ที่ จ ะจั ด เตรี ย มเช็ ค และนํ า เสนอหั ว หน า หน ว ยงาน
เพื่ อ สั่ ง จ า ยเงิ น ให ผู มี สิ ท ธิ ห รื อ ขอถอนเช็ ค เป น เงิ น สด ทั้ ง นี้ ก อ นลงลายมื อ ชื่ อ ในเช็ ค ดั ง กล า ว
ใหตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารเพื่อยืนยันจํานวนเงินที่กรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีของหนวยงาน
และทุกสัปดาหใหตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจายกับรายงานแสดงสถานะเบิกจายเงิน (G53C) พรอมกับเอกสาร
ประกอบรายการขอเบิก เชน ใบเสร็จรับเงิน เปนตน
เมื่อเจาหนาที่ไดมีจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินแลว จะตองบันทึกรายการจายเงิน
ในระบบดวยทุกครั้ง การเก็บเอกสารควรเปน ดังนี้
(1) รายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 02 หรือ แบบ ขบ 03 และ แบบ ขจ 01)
(2) ใบขอเบิกเงินที่มีหลักฐานการจายประกอบรายการ
1.2.2 กรณีมีเงินเบิกเกินสงคืน
เมื่อเบิกเงินจากคลังมาแลว หนวยงานมีระยะเวลาในการเก็บเงินเพื่อรอจาย
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินภายใน 15 วันทําการ หากเกินกําหนดจะตองนําสงคืนคลังประเภทเงินเบิกเกิน
สงคืน ดังนั้นเจาหนาที่จะตองบันทึกรายการรับรูเงินเบิกเกินสงคืน และตองนําสงเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด และบันทึกรายการ
นําสงเงินเขาระบบ การเก็บเอกสารควรเปน ดังนี้
(1) รายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 02 และ แบบ ขจ 01)
(2) ใบขอเบิกเงินที่มีหลักฐานการจายประกอบรายการ
(3) รายงาน SAP R/3 (แบบ บช 01 แบบ นส 02 และ แบบ บช 04)
(4) สําเนาใบนําฝากเงิน

-82.2 การตรวจสอบรายงานประจําวัน
2.2.1 กรณีจายตรงผูขาย
เมื่อไดรับรายงาน SAP R/3 สําหรับรายการขอเบิกเงิน(แบบ ขบ 01)
ให ต รวจสอบกั บ สั ญ ญาหรื อ หนั ง สื อ สั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า ง ใบตรวจรั บ งานหรื อ ใบตรวจรั บ ของ ใบแจ ง หนี้
และหลักฐานการจายเงินของผูขาย ดังนี้
(1) ชื่ อ เจ า หนี้ ต รงกั บ สั ญ ญาหรื อ หนั ง สื อ สั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า งและรายงาน
SAP R/3 (แบบ บส 01 หรือ แบบ บส 01-1)
(2) จํานวนเงินขอเบิกเพื่อจายใหเจาหนี้ที่ปรากฏในรายงาน SAP R/3
(แบบ ขบ 01) ตรงกับสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจาง
(3) วันที่ขอเบิกเงินควรเปนวันที่หลังจากที่ไดมีการตรวจรับของแลว
ตัวอยาง
แบบ ขบ 01
3

1
2
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-92.2.2 กรณีขอเบิกเงินเขาหนวยงาน
เมื่อไดรับรายงาน SAP R/3 สําหรับรายการขอเบิกเงิน (แบบ ขบ 02
หรือ แบบ ขบ 03 ) และรายการบันทึกลางรายการจายเงิน ( แบบ ขจ 01) ใหตรวจสอบกับหลักฐานขอเบิกเงิน
และหรือหลักฐานการจายเงิน ดังนี้
(1) รายการขอเบิกเงินและจํานวนเงินในรายงาน SAP R/3 ตรงกับ
หลักฐานขอเบิกเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจายเงิน
(2) วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินไมควรเกิน 5 วันทําการ นับแตวันไดรับ
เอกสารหรือหลักฐานขอเบิก
(3) วันที่บันทึกรายการที่ปรากฏในรายงาน SAP R/3 (แบบ ขจ 01) หลังจาก
ที่ไดรับเงินจากกรมบัญชีกลาง และไดมกี ารจายเงินใหกบั ผูมีสิทธิรับเงินแลว เจาหนาที่จะตองบันทึกลาง
รายการจายเงินในระบบโดยเร็ว ทั้งนี้ ไมควรเกิน15วันทําการ นับแตวนั ทีไ่ ดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี
(4) จํานวนเงินที่ปรากฏในรายงาน SAP R/3 (แบบ ขจ 01) จะตองตรง
กับจํานวนเงินในเช็คที่สั่งจายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
ตัวอยาง
แบบ ขบ 02

2

1

2

-10ตัวอยาง
แบบ ขจ 01

3

4. ตรงกับจํานวนเงินในเช็คที่
สั่งจายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ

2.3 การตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห
รายงานที่ควรตรวจสอบในแตละสัปดาห ประกอบดวย
2.3.1 รายงานแสดงสถานะการเบิกจายประจําสัปดาห (G53C)
2.3.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง (G06C)
2.3.3 รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ (F09C)

-112.3.1 รายงานแสดงสถานะการเบิกจายประจําสัปดาห (G53C)
รายงานนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินวากรมบัญชีกลางได
โอนเงินเขาบัญชีของเจาหนี้หรือสวนราชการแลวหรือไม โดยใหตรวจสอบ ดังนี้
(1) รายการขอเบิกเงินจะไดรับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางแลวหรือไม
ใหสังเกตจาก ชองสถานะเอกสาร หากปรากฏขอความ “ สงไฟลใหธนาคาร-รอยืนยัน” แสดงวารายการขอเบิก
อยูระหวางขั้นตอนการโอนเงินของธนาคาร หากปรากฏขอความ “ ธนาคารไดโอนเงินใหแลว” แสดงวารายการ
ขอเบิกไดรับเงินแลว
(2) กรณีขอเบิกเงินเขาหนวยงาน ใหตรวจสอบวาเจาหนาที่ไดมีการ
จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิภายใน 15 วันทําการหรือไม ใหตรวจสอบจาก ชองวันที่สงไฟล กับวันที่
ในหลักฐานการจายวาอยูในระหวางเวลาที่กําหนดหรือไม และเมื่อจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินแลวไดมีการ
บันทึกรายการจายเงินในระบบภายในระยะเวลาที่ไดจายเงินใหผูมีสิทธิหรือไม ซึ่งสามารถตรวจสอบกับ
รายงาน SAP R/3 แบบ ขจ 01
(3) กรณีจายตรงผูขายใหตรวจสอบชื่อผูขาย จํานวนเงิน เลขที่บัญชีเงิน
ฝากธนาคารตรงกับสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจางของหนวยงานหรือไม นอกจากนั้นแลวใหตรวจสอบ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารหรือรายชี่อผูขายที่เกิดขึ้นบอยแตไมมีหลักฐานที่เกี่ยวของ ใหสอบถามเจาหนาที่
ซึ่งอาจเกิดจากการนําขอมูลเขาระบบซ้ําหรือเกิดจากสาเหตุอื่น
ตัวอยาง
G53C
1

3

2
1

-122.3.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง (G06C)
รายงานนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการฝากและถอนเงินฝากคลัง
ของแตละบัญชี โดยใหตรวจสอบ ดังนี้
1. รายการที่ นํ า เงิ น ฝากคลั ง ให ต รวจสอบกั บ สํ า เนาใบนํ า ฝากเงิ น ว า
จํานวนเงินที่ไดรับมาแลวไดนําฝากคลังภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
2. รายการที่ขอเบิกเงินใหตรวจสอบกับหลักฐานขอเบิก
ตัวอยาง
1.จํานวนเงิน
นําฝากคลัง

G06C

2.จํานวนเงินที่
ขอเบิกจากคลัง

-132.3.3 รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ (F09C)
รายงานนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับการ
จัดสรรจากสวนราชการสวนกลาง จํานวนเงินที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินที่ไดมีการเบิกจายแลว
และเงินงบประมาณคงเหลือ โดยใหตรวจสอบ ดังนี้
(1) ชองใบสั่งซื้อ/สัญญาใหตรวจสอบกับมูลคาสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อ
สั่งจางที่ไดมีการบันทึกขอมูลเขาระบบหรือตรวจสอบกับรายงาน SAP R/3 (แบบ บส 01หรือ บส 01-1 )
ตั้งแตวันที่เกิดรายการจนถึงวันที่ในรายงาน
(2) ชองเบิกจายสะสมใหตรวจสอบกับรายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 01
และ แบบ ขบ 02 ) พรอมเอกสารประกอบรายการ ตั้งแตวันที่เกิดรายการจนถึงวันที่ในรายงาน
ตัวอยาง
จํานวนเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง

F09C

2.4 รายงานประจําเดือน

(1)
จํานวนเงินที่ทําการสั่งซื้อ
สั่งจางตามแบบ บส 01

(2)
จํานวนเงินที่
ขอเบิกตามแบบ
ขบ 01 และ 02

บทที่ 4

ระบบรับและนําสงเงิน
เมื่อไดรับเงินรายไดแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณใหออกใบเสร็จรับเงินและใหเก็บ
รักษาเงินตามระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง หลังจากนั้น ใหบันทึก
ขอมูลการจัดเก็บเขาระบบ GFMIS เมื่อครบกําหนดใหนําเงินสงคลังหรือนําเงินฝากคลัง โดยใหนําเงินไปสงที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
ที่เปดไวเพื่อรับเงินจากสวนราชการ และตองใชใบนําฝากเงินที่มีรหัส(Bar code)ตามรหัสศูนยตนทุน
ที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นใหบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางจะดําเนินการ
กระทบยอดขอมูลนําสงเงินของสวนราชการกับยอดเงินฝากธนาคารที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เมื่ อถูกตองตรงกั นจะทํ าการผ านรายการบัญชีที่เ กี่ยวของ การควบคุมในระบบระบบรั บและนํ าส งเงิน
ประกอบดวย
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
2. การตรวจสอบรายงานประจําวัน
3. การตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เมื่อไดรับเงินรายไดแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณที่จะตองนําสงหรือนําฝากคลัง
ใหออกใบเสร็จรับเงินและสรุปขอมูลการรับเงินพรอมกับนําขอมูลเขาระบบ เมื่อครบกําหนดที่จะตองนําเงินสง
หรือฝากคลังใหนําเงินสงที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบันทึกขอมูลเขาระบบ การเก็บเอกสาร
ควรเปน ดังนี้
1.1 รายงาน SAP R/3 (แบบ นส 01)
1.2 สําเนาใบเสร็จรับเงิน
1.3 รายงาน SAP R/3 (แบบ นส 02)
1.4 สําเนาใบนําฝากเงิน

-152 การตรวจสอบรายงานประจําวัน
เมื่อไดรับรายงาน SAP R/3 สําหรับรายการจัดเก็บเงิน (แบบ นส 01) ใหตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ขอมูลจัดเก็บ
2.1.1ไดนําขอมูลการจัดเก็บนําเขาระบบภายในวันที่รับเงินหรือไม
โดยสังเกตจากวันที่บนั ทึกรายการตองตรงกับวันที่ผานรายการ
2.1.2 จํานวนเงินจัดเก็บที่นําเขาระบบตองตรงกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตัวอยาง
-13แบบ นส 01
2.1.1
2.1.2 ตองปรากฏ
จํานวนเงินนี้ใน
รายงานเงินคงเหลือ

2.1.1

-162. 2 ขอมูลนําสงเงิน
2.2.1 ไดบันทึกขอมูลตรงกับวันที่นําฝากธนาคาร โดยสังเกตจากวันที่บันทึก
รายการตองตรงกับวันที่ผานรายการ
2.2.2 จํานวนเงินที่นําสงหรือนําฝากคลังตรงกับสําเนาใบนําฝากเงินที่ไดรับคืน
จากธนาคาร
2.2.3 กรณีนําเงินฝากคลังจะตองปรากฏรหัสบัญชีเงินฝากคลังและรหัสเจาของ
บัญชีเงินฝากคลัง
ตัวอยาง
แบบ นส 02
2.2.1
2.2.2 จํานวน
เงินตรงกับใบ
นําฝากเงิน

2.2.3 รหัสบัญชี
เงินฝากคลัง

-174.3 การตรวจสอบรายงานประจําสัปดาห
รายงานนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ นําสงเงินรายไดแผนดิน และจํานวนเงิน
ที่คางนําสงคลัง โดยใหตรวจสอบ ดังนี้
1. ชองรายไดแผนดินที่จัดเก็บใหตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
หรือรายงาน SAP R/3 (แบบ นส 01) สําหรับงวดเวลาที่รายงาน
2. ชองรายไดแผนดินที่นําสงคลัง ใหตรวจสอบกับจํานวนเงินที่ปรากฏในสําเนา
ใบนําฝากเงินและรายงาน SAP R/3 (แบบ นส 02)
3. ชองรายไดคางนําสง ใหตรวจสอบวาไดมีการนําสงเงินดังกลาวในรายงาน
งวดถัดไป
ตัวอยาง
1.จํานวนเงินที่จัดเก็บตองตรงกับ
สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

2.จํานวนเงินที่นําสง
ตองตรงกับ
ใบนําฝากเงิน

3.จํานวนเงินที่
ตองนําสงใน
เดือนถัดไป

บทที่ 5
ระบบบัญชีแยกประเภท
การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS เกิ ด จากการเชื่ อ มโยงข อ มู ล จากระบบต า งๆ
ซึ่ง ประกอบดว ยระบบจัด ซื้ อจั ด จาง ระบบเบิก จา ยเงิน ระบบรั บ และนํ าส ง เงิน ระบบสิ น ทรัพ ยถาวร
และระบบบัญชีแยกประเภท
โดยระบบจะประมวลผลขอมูลจากทุกระบบงานและแสดงผลสรุปเปนรายงาน
การเงิน เพื่อใหผูบริหารสามารถใชขอมูลจากรายงานตางๆ ในการวางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจ นอกจากนั้นทุกสิ้นเดือนหรือทุกสิ้นปจะตองสงรายงานการเงิน
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
การปฏิ บั ติ ง านในระบบนี้ โ ดยส ว นใหญ เ ป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เ พื่ อ แก ไ ข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น แตหากเปนการรับจายเงินนอกงบประมาณที่ไดรับอนุญาตใหฝากธนาคารพาณิชย
จะตองบันทึกรายการผานระบบบัญชีแยกประเภท ถาเปนการรับเงินจะใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร RE
หรือการจายเงินจะใชแบบ บช 01 ประเภทเอกสาร PP ดังนั้นไมวาจะเปน การรับหรือจายเงินจะตองมี
เอกสารประกอบรายการและการเก็บเอกสารเชนเดียวกับที่กลาวไวในระบบการเบิกจายเงิน ดังนั้นในบทนี้
จะกล าวถึ งการควบคุ มและการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ โ ดยการควบคุ ม และตรวจสอบ
ความถูกตองของงบทดลอง เฉพาะบัญชีที่สําคัญดังนี้
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
3. ลูกหนี้เงินยืม
4. บัญชีวัสดุคงคลัง
5. บัญชีพักสินทรัพย
6. บัญชีสินทรัพย
7. บัญชีเจาหนี้
8. บัญชีใบสําคัญคางจาย
9. บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล
10. บัญชีคาใชจาย

-191. บัญชีเงินสด บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและนําสง หรือนําฝากเงินสด
ชองเดบิต หมายถึง การรับเงินรายไดแผนดิน หรือเงินนอกงบประมาณหรือการรับคืน
เงินยืมจากลูกหนี้ ซึ่งจํานวนเงินที่ไดรับจะตองตรงกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่นําสงคลัง หรือนําฝากคลังจะตองตรงกับสําเนา
ใบนําฝากเงินที่ไดรับคืนจากธนาคาร
ช องคงเหลื อ หมายถึ ง จํ านวนเงิ นคงเหลื อที่ ปรากฏ ณ วั นที่ รายงาน จะต องตรงกั บ
ยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2. บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณหรือนอกงบประมาณ บัญชีนี้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับรับและจายเงินฝากธนาคาร
ช อ งเดบิ ต หมายถึ ง จํ า นวนเงิ น ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางโอนให ต ามรายการขอเบิ ก เงิ น
จํานวนเงินที่ไดรับจะตองตรงกับรายงานยอดเงินฝากของธนาคาร (Bank Statement)
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่สั่งจายตามเช็คเพื่อจายชําระหนี้ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
จํานวนเงินที่จายจะตองตรงกับรายงานยอดเงินฝากของธนาคาร (Bank Statement)
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ปรากฏ ณ วันที่รายงาน
ทุกสิ้นเดือนควรกําชับใหเจาหนาที่จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบหาสาเหตุของความ
แตกตางยอดคงเหลือในระบบ GFMIS กับยอดเงินฝากธนาคารตามรายงานที่ไดรับแจงจากธนาคาร
3. บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงินใหขาราชการหรือ
ลูกจางยืม รวมทั้งการสงใชคืนเงินยืม
ชองเดบิต หมายถึง จํานวนเงินที่จายใหยืมตามสัญญาการยืมเงิน
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกหนี้สงใชคืนเงินยืม
ชองคงเหลือ หมายถึงจํานวนเงินที่ลูกหนี้ยังไมสงใชคืนเงินยืม จะตองตรวจสอบ
กับสัญญาการยืมเงินที่ยังไมไดรับการชดใช
4. บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง บั ญ ชี นี้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การได ม าและใช ไ ปของ
วัสดุสํานักงาน
ช อ งเดบิ ต หมายถึ ง จํ า นวนเงิ น ที่ จ า ยซื้ อ วั ส ดุ ค งคลั ง ซึ่ ง เกิ ด จากข อ มู ล ใน
ระบบการจัดซื้อจัดจาง
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่เบิกวัสดุคงคลัง ซึ่งจะเกิดจากการปรับปรุงบัญชี
ในระบบบัญชีแยกประเภท
ช อ งคงเหลื อ หมายถึ ง จํ า นวนเงิน ของวั ส ดุ ค งเหลือ จะตอ งตรวจสอบให ต รงกั บ
ยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุของฝายพัสดุ

-205. บัญชีพักสินทรัพย บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการไดมาของ ครุภัณฑที่ยัง
ไมไดสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบ GFMIS
ช อ งเดบิ ต หมายถึ ง จํ า นวนเงิ น ที่ บั น ทึ ก รั บ รู ค รุ ภั ณ ฑ แต ยั ง ไม ส ามารถรั บ รู
เปนสินทรัพยในระบบได เนื่องจากจะตองแจงใหสวนราชการที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ดําเนินการสรางขอมูล
หลักสินทรัพยและลางบัญชีพักสินทรัพย
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่ไดมีการลางบัญชีพักสินทรัพยเปนสินทรัพย
รายตัวหรือรับรูเปนบัญชีคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากมีราคาตอหนวยไมถึง 5,000 บาท
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินที่ยังไมดําเนินการลางบัญชีเปนสินทรัพยรายตัว
หรือบัญชีคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ ดังนั้นตองเรงรัดใหเจาหนาที่ประสานงานและสงขอมูลใหสวนราชการ
ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal บันทึกลางรายการดังกลาว
6. บัญชีสินทรัพย บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการไดมาและการตัดจําหนาย
ของครุภัณฑ
ชอ งเดบิ ต หมายถึง จํ า นวนมู ล คาสิน ทรั พ ยถาวรที่อยูใ นความครอบครองของ
สวนราชการ ซึ่งจะตองตรงกับขอมูลในบัญชีคุมสินทรัพยที่อยูในระบบ GFMIS สําหรับสินทรัพยที่ไดจัดซื้อ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และสินทรัพยเดิมที่ไดมีการยกยอดขอมูลเขาระบบ GFMIS แลว
ช อ งเครดิ ต หมายถึง จํา นวนเงิน ของสิน ทรัพ ยที่ไ ด มีก ารตัด จํ า หน า ยหรื อ โอน
ใหสวนราชการอื่น จะตองตัดจําหนายออกจากทะเบียนคุมสินทรัพยดวย
ชองคงเหลื อ หมายถึ ง จํ านวนมู ลคาสิ นทรั พย ถาวรที่อยู ในความครอบครองของ
สวนราชการ ณ วันที่จัดทํารายงาน ซึ่งจํานวนเงินคงเหลือจะตองเทากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมทรัพยสิน
ของสินทรัพยรายตัวทุกรายการ และสินทรัพยจะตองมีตัวตนอยูจริง ดังนั้น ควรมีการกําหนดใหเจาหนาที่
พัสดุทําการตรวจนับสินทรัพยถาวรอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเปรียบเทียบขอมูลการตรวจนับกับทะเบียน
คุ ม ทรั พ ย สิ น หากพบว า สิ น ทรั พ ย มี ส ภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม ก็ ค วรดํ า เนิ น การตั ด จํ า หน า ยออกจาก
ระบบทะเบียนคุมทรัพยสิน เพื่อมิใหเปนภาระแกหนวยงาน

-217. บัญชีเจาหนี้ บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนภาระหนี้สินที่หนวยงานมีตอ
บุคคลภายนอก
ชองเดบิต หมายถึง การจายเงินเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้บุคคลภายนอก โดยอาจจะ
เปนการจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้หรือเปนการจายเช็คใหแกเจาหนี้ ซึ่งจะตองตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินของเจาหนี้และควรกําชับใหเจาหนาที่ประทับตราวา “จายเงินแลว” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานไดกอหนี้ผูกพันกับบุคคลภายนอก
ซึ่งจะตรงกับใบแจงหนี้ที่ไดรับ
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินคงคางที่ยังมิไดจายชําระหนี้ซึ่งจะตองตรงกับ
ใบแจงหนี้ที่ยังมิไดดําเนินการเบิกจายเงิน ทั้งนี้ ควรกําชับใหเจาหนาที่เรงดําเนินการเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้
8. บั ญชี ใ บสํ า คัญ คา งจ า ย บั ญชีนี้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ย วกั บจํ า นวนภาระหนี้สิ น
ที่หนวยงานมีตอขาราชการหรือลูกจาง
ชองเดบิต หมายถึง การจายเงินสําหรับรายการขอเบิกเงินใหกับขาราชการหรือลูกจาง
ซึ่ ง จะต อ งตรงกั บ จํ า นวนเช็ ค ที่ สั่ ง จ า ยจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารเพื่ อ จ า ยให ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า ง
หรือเช็คที่สั่งจายในนามเจาหนาที่การเงิน เพื่อนําเงินสดมาจายตอใหกับขาราชการหรือลูกจาง การจายเงิน
สําหรับรายการดังกลาว จะตองมีหลักฐานการจายที่ผูรับเงินจะตองลงลายมือชื่อรับเงินทุกครั้ง และควรกําชับให
เจาหนาที่ประทับตราวา “จายเงินแลว” ในหลักฐานขอเบิกเงินและใบเสร็จรับเงิน(ถามี)
ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับตามใบขอเบิกเงินของขาราชการหรือลูกจาง
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินตามใบขอเบิกเงินที่ยังไมไดดําเนินการเบิกจายเงิน
ใหกับขาราชการหรือลูกจาง ทั้งนี้ควรกําชับใหเจาหนาที่เรงดําเนินการเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับใบขอเบิกเงินหรือหลักฐานขอเบิกเงิน
9. บั ญ ชี ร ายได ร ะหว า งหน ว ยงาน-หน ว ยงานรั บ เงิ น จากรั ฐ บาล บั ญ ชี นี้ แ สดง
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่หนวยงานขอเบิกเงินจากคลังไมวาจะเปนเงินงบประมาณที่หนวยงาน
ไดรับจัดสรร เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เงินงบกลาง และการถอนคืนรายไดแผนดิน
ชองเดบิต หมายถึง การยกเลิกรายการขอเบิกเงิน จะตองแจงใหสวนราชการสวนกลาง
ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ดําเนินการ หากมีจํานวนเงินมากใหสอบถามสาเหตุ และควรกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด เนื่องจากการยกเลิกรายการดังกลาวระบบจะคืนเงินงบประมาณ
ดังนั้นควรกําชับใหเจาหนาที่ตรวจสอบรายงานสถานะงบประมาณวาระบบคืนงบประมาณใหหรือไม

-22ชองเครดิต หมายถึง จํานวนเงินที่เกิดจากรายการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อจายตรง
เจาหนี้หรือขอเบิกเงินเขาหนวยงานเพื่อจายตอใหกับขาราชการหรือลูกจาง
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินรวมที่ขอเบิกจากคลังตั้งแตต นปงบประมาณ
จนถึงวันที่รายงาน
10. บัญชีคาใชจาย บัญชีนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาใชจายที่เกิดจากภาระ
ผูกพันที่มีตอบุคคลภายนอกหรือขาราชการหรือลูกจาง
ชองเดบิต หมายถึง จํานวนเงินคาใชจายที่เกิดจากการขอเบิกเงินจากคลังหรือ
เมื่อเกิดคาใชจายหรือเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชี
ชองเครดิ ต หมายถึ ง จํ านวนเงิ นที่ เบิ กเงิ นมาแล วมี เงิ นเหลื อและนํ าส งคื นคลั ง
ประเภทเงินเบิกเกินสงคืน หรือเกิดจากกลับรายการขอเบิกเงิน เนื่องจากบันทึกรายการผิดพลาด ซึ่งจะตอง
แจงใหสวนราชการสวนกลางที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ดําเนินการ
ชองคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินคาใชจายที่เกิดขึ้น ตั้งแตตนปงบประมาณจนถึง
วันที่รายงาน นอกจากนี้แลวผูบริหารควรใหเจาหนาที่เปรียบเทียบขอมูลคาใชจายในกลุมคาสาธารณูปโภค
ที่เกิดขึ้นในแตละเดือนวาลดลงหรือไม เพื่อหามาตรการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ในการประหยัดพลังงานตอไป
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