


๑ 

 

ค ำน ำ 
 

           เอกสารฉบบัน้ี  เป็นคู่มือการบนัทึกรับรู้ทางบญัชีสินทรัพย ์กรณีมีสินทรัพยแ์ต่ไม่มีการบนัทึก
บญัชี    เพื่อใหส่้วนราชการบนัทึกรายการครุภณัฑจ์ดัซ้ือดว้ยงบเงินรายไดส้ถานศึกษา งบเงินอุดหนุน ,เงิน
บริจาค และรับบริจาคส่ิงของ เพื่อบนัทึกรับรู้สินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งความถูกตอ้ง ครบถว้น 
รายงานการเงินและบญัชีมีความน่าเช่ือถือ และทนัเวลา  และพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นน้ี มีแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป รายละเอียดเน้ือหาแบ่งออกเป็น ๘  บท  ดงัน้ี 
                       บทท่ี  ๑   หลกัการและเหตผุล 
                       บทท่ี  ๒  บทวิเคราะห์ 
                       บทท่ี  ๓  แนวความคิด 
                       บทท่ี  ๔  ขอ้เสนอแนะ 
                       บทท่ี  ๕  วตัถุประสงค ์
                       บทท่ี  ๖  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
                       บทท่ี  ๗  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
                       บทท่ี  ๘  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    
 
 
 

   นางจินตนา    ภาคไพศรี 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต ๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

สำรบัญ 
 

                     เร่ือง                                                                                                หน้ำ 
ค ำน ำ 

บทที ่ ๑    หลกักำรและเหตุผล                                                                                ๓ 

บทที ่ ๒  บทวเิครำะห์                                                                                            ๓ 

บทที ่ ๓  แนวควำมคดิ                                                                                           ๔ 

บทที ่ ๔  ข้อเสนอแนะ                                                                                           ๕ 

บทที ่ ๕  วตัถุประสงค์                                                                                           ๕ 

บทที ่ ๖  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                                                                 ๕ 

บทที ่ ๗  ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ                                                                                 ๖ 

บทที ่ ๘  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                                                                           ๖ 

ภำคผนวก                                                                                                             ๗ 

 

 

 

 

 



๓ 

 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

เร่ือง  บันทึกรับรู้ทำงบัญชีสินทรัพย์  กรณีมีสินทรัพย์แต่ไม่มีกำรบันทึกบัญชี 
 
๑.     หลกักำรและเหตุผล 

        กรมบญัชีกลาง ไดพ้ฒันาปรับปรุงระบบการเงิน การคลงัภาครัฐ   จากระบบการบนัทึก 
บญัชีตามเกณฑเ์งินสด เป็นระบบเกณฑค์งคา้ง และไดพ้ฒันาเป็นระบบ GFMIS (Government  Fiscal 
Management Information System)  ซ่ึงเป็นระบบการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีออกแบบจดัสร้าง
ใหร้ะบบการบริหารงานดา้นการเงินการคลงัภาครัฐของประเทศไทยสมบรูณ์แบบทุกดา้น ดงันั้น 
ขอ้มูลทางดา้นการเงิน การคลงัภาครัฐ จึงตอ้งใชฐ้านขอ้มูลจากระบบ GFMIS บทบาทของเจา้หนา้ท่ี
การเงินและบญัชี จึงเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นผูต้รวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตนเองไดบ้นัทึกขอ้มูลใน
ระบบ และเป็นผูต้รวจสอบในทุกรายการท่ีระบบไดป้ระมวล  หากพบขอ้ผิดพลาดตอ้งรีบด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขในระบบทนัที  ดว้ยเหตุน้ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งสามารถ
เขา้ระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นการเงิน การคลงัดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนได ้
                        กรมบญัชีกลาง ไดก้ าหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานดา้นบญัชีของส่วนราชการใหถื้อปฏิบติั
ตั้งแตปี่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นตน้มา ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานทั้งดา้นบญัชีการเงินและดา้นบญัชีบริหาร แบ่งออกเป็น ๔ 
เร่ือง  ไดแ้ก่  ๑.  ความถูกตอ้ง (Accuracy)  ๒. ความโปร่งใส  (Transparency)  ๓.  ความรับผดิชอบ 
(Accountability)  และ  ๔.  ความมีประสิทธิภาพ  (Effectiveness)   เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน และมีการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานดา้นบญัชี  โดยจะส่งผลใหก้ารจดัท าบญัชีและ
รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกตอ้งครบถว้น  น่าเช่ือถือ  ทนัเวลา  เป็นไปตามมาตรฐานและ
นโยบายการบญัชีภาครัฐ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
โปร่งใสในการปฏิบติังาน  รวมถึงน าขอ้มูลบญัชีมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมใหเ้กิดธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ 
๒.   บทวิเครำะห์ 
                    การจดัท ารายงานการปฏิบติังานดา้นบญัชีของส่วนราชการ  มีเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชี  เป็นการประเมินความส าเร็จของส่วนราชการระดบัหน่วยเบิกจ่ายสามารถ
ด าเนินการดา้นบญัชีไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด  โดยเป็นการประเมินผลจากจ านวนเร่ืองของขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีส่วนราชการระดบัหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน ๔ เร่ือง 
ประกอบดว้ย ๒๐ ขอ้ยอ่ย  การประเมินรอบท่ี ๑ (ตุลาคม – มีนาคม) และรอบท่ี ๒  (เมษายน – 



๔ 

 
กนัยายน)  ในการจดัท าบญัชีการเงิน และบญัชีบริหารของส่วนราชการ  เพื่อสะทอ้นถึงความ
รับผดิชอบต่อขอ้มูลและการปฏิบติังานดา้นบญัชีใหค้วามครบถว้น  ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั รวมถึงมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารทรัพยากร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กรมบญัชีกลางจึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชี 
ของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซ่ึงอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหน้ี ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ิน
ปีงบประมาณ ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเพื่อตรวจสอบและน าส่งกระทรวงการคลงัดว้ย  โดย
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ิมการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  น าหลกัเกณฑด์งักล่าวเขา้สู่ระบบการประเมินผลตวัช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (KRS)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยเป็นตวัช้ีวดัผูบ้ริหารดา้น
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองคก์าร โดยน าผลประเมินมาใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนของผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยเบิกจ่ายดว้ย  และยงัมีการเพิม่เติมหวัขอ้ตวัช้ีวดัในส่วนเร่ืองของ
วสัดุและครุภณัฑต์ั้งแต่ปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
๓.     แนวควำมคิด 
                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ ตอ้งจดัท ารายงาน
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ จ านวน ๒ รอบ รอบท่ี ๑ (ตุลาคม – มีนาคม) รอบท่ี ๒ 
(เมษายน – กนัยายน)   ในส่วนของการรายงานรอบท่ี ๒  มีบางเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไดรั้บคะแนนเต็ม  
โดยส่วนใหญ่แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไม่ไดรั้บคะแนนในส่วนตวัช้ีวดัท่ี ๑๐.๑  การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      บัญชีวสัดุและบัญชีครุภัณฑ์การตรวจนับ
ครุภณัฑโ์รงเรียนภายใตสั้งกดั   ในปัจจุบนัผูป้ฏิบติังานในระบบ  GFMIS ยัง มี ก าร จั ด ท าบั ญ ชี ไ ม่
ถูกต้อง โดยมียอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ ส้ินปีงบประมาณ  ไม่ตรงกับสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นประจ าปีงบประมาณ  ประกอบดว้ยครุภณัฑข์องส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยงัมี
ครุภณัฑ์ของโรงเรียนภายใตสั้งกดั  แต่ยงัขาดสินทรัพยท่ี์ทางโรงเรียนเป็นผูจ้ดัซ้ือด้วยงบเงินรายได้
สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน ,เงินบริจาค และรับบริจาคส่ิงของ โดยไม่ไดแ้จง้ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีท า
การบันทึกรับสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS   จึงท าให้งานบัญชีของส่วนราชการมีความไม่ครบถว้น  
เป็นไปตามหลกัการและนโยบายบญัชีภาครัฐ  เห็นว่าเพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลรายงานการ



๕ 

 
ตรวจนับสินทรัพยข์องโรงเรียน ควรให้มีการส ารวจรายการครุภณัฑท่ี์จดัซ้ือดว้ยงบอ่ืน เพื่อน าขอ้มูล
มาบนัทึกรับสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ต่อไป   
 
๔.   ข้อเสนอแนะ 

๑.  ระบบมีความสลบัซบัซ้อนมาก  จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามคู่มือกระบวนงานทุกขั้นตอน 
๒. การพฒันาและปรับเปล่ียนระบบปฏิบติัตลอดเวลาจ าเป็นตอ้งศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มทกัษะ 
๓. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
๔. ควรให้มีการส ารวจรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือด้วยงบเงินรายได้สถานศึกษางบเงิน

อุดหนุน ,เงินบริจาค และรับบริจาคส่ิงของ   เพื่อน าขอ้มูลมาบนัทึกรับสินทรัพยใ์น
ระบบ GFMIS 
 

  ๕.    วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการบนัทึกรายการตามกระบวนงานของระบบ 

GFMIS  การจดัท าบญัชีดา้นทรัพยสิ์นถาวรของส่วนราชการใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 
น่าเช่ือถือ  ทนัเวลา 

๒. เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานจดัท ารายงานการเงินและเผยแพร่ขอ้มูลรายงานการเงินสู่สาธารณะได้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น น่าเช่ือถือ ทนัเวลา และโปร่งใส   

๓. เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นแนวทาง
เดียวกนั 

 
๖.   ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
                      ๑.   สินทรัพยจ์ากการได้มาด้วยวิธีการต่าง ๆ  ไดรั้บการบนัทึกรับรู้สินทรัพยใ์นระบบ 
GFMIS  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

              ๒.   ส่วนราชการสามารถจดัท าบญัชีและรายงานการเงินไดถู้กตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือ  
ทนัเวลา มีการเผยแพร่ขอ้มูลรายงานการเงินสู่สาธารณะอยา่งโปร่งใส   

๓.  ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                     ๔.  การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีของส่วนราชการรอบ ๑๒ เดือน (KRS) 
 ไดรั้บประเมินผลคะแนนเตม็ ๕๖๐ คะแนน ระดบัคะแนนเตม็ ๕ 
 



๖ 

 
๗.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

                การประเมินการปฏิบติังานดา้นบญัชีของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยธุยาเขต ๑ รอบท่ี  ๒ (เมษายน - กนัยายน ) ของทุก ๆ ปี  

         ๑.   การประเมินตวัช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ไดรั้บ 
คะแนนความถูกตอ้ง (Accuracy) ได้ ๓๓๐ คะแนน  ตวัช้ีวดัความโปร่งใส (Transparency) ได้ ๑๐๐ 
คะแนน  ตัวช้ีวดัความรับผิดชอบ (Accountability)  ได้คะแนน  ๔๐ คะแนน  และตัวช้ีวดัความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)  ได ้ ๙๐  คะแนน  รวมทั้ง ๔ หวัขอ้  เป็น  ๕๖๐  คะแนน 

๒. มีการเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีต่อสาธารณะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือ 
๓. มีการจดัท าบญัชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางก าหนด และสามารถน าผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 
๘. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
                ๑.  คดัเลือกโรงเรียนไม่ซ ้ ากบัโรงเรียนท่ีตรวจสอบครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างในปีงบประมาณ 
ท่ีผา่นมา  จ านวน ๕  โรงเรียน 
                ๒.  เรียกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ S_ALR_87011994 ในระบบ GFMIS ของศูนย์
ตน้ทุนโรงเรียนในสังกดั ๒๐๐๐๔๐๐๒๓๑  เพื่อคดัแยกรายการครุภณัฑ์รายโรงเรียนท่ีได้คดัเลือก 
จ านวน  ๕ โรงเรียน  
                ๓.  จดัท าหนงัสือแจง้เวียนใหโ้รงเรียนท่ีคดัเลือกด าเนินการตรวจสอบครุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
                          -  รายการทะเบียนครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 
                          -  แบบฟอร์มตรวจสอบครุภณัฑน์อกเหนือจากทะเบียน 
                ๔.  จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัท าใบส าคญัการปรับปรุงบญัชีเพื่อใชบ้นัทึกรายการขอ้ผิดพลาด
หรือข้อคลาดเคล่ือนท่ีมีผลกระทบต่อรายการบัญชีในระบบ GFMIS  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผูอ้  านวยการส านกั ก่อนบนัทึกรายการในระบบ GFMIS 

๕.  บนัทึกรับรู้ทางบญัชีสินทรัพย ์ กรณีมีสินทรัพยแ์ต่ไม่มีการบนัทึกบญัชี  โดยคิดค านวณ 
สินทรัพยมี์อายกุารใชง้านคงเหลือ และสินทรัพยห์มดอายกุารใชง้านแลว้ 
                       ๕.๑  สินทรัพยย์งัมีอายกุารใชง้านคงหลือ 
                                ๕.๑.๑  ปรับปรุงบญัชีเพื่อรับรู้สินทรัพย ์ ค าส่ังงาน ZGL_JV  / บช01 
                                              เดบิต   พกัสินทรัพย ์
                                                          เครดิต   ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 



๗ 

 
                               ๕.๑.๒  ประมวลผลค่าเส่ือม ค าส่ังงาน ZAFAB  
                                             เดบิต  สินทรัพย ์ (หลกั)  (อายกุารใชง้านท่ีเหลือ) 
                                                       สินทรัพย ์(ยอ่ย)  (อายกุารใชง้านท่ีใชง้านไปแลว้ ใหก้ าหนด 1 งวด) 
                                                       เครดิต  พกัสินทรัพย ์
                               ๕.๑.๓  ปรับปรุงลา้งบญัชีค่าเส่ือมราคาเฉพาะมูลค่าของปี งปม. ก่อน โดยบนัทึก
หลงัจากมีการประมวลผลค่าเส่ือมราคาแลว้   ค  าส่ังงาน ZGL_JV  / บช01 
                                             เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
                                                        เครดิต  บญัชีค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
                       ๕.๒  สินทรัพยห์มดอายกุารใชง้านแลว้ 
                                  ๕.๒.๑  ปรับปรุงบญัชีเพื่อรับรู้สินทรัพย ์ ค าส่ังงาน ZGL_JV  / บช01 
                                                เดบิต   พกัสินทรัพย ์
                                                            เครดิต   ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
                                ๕.๒.๒  ลา้งบญัชีพกัสินทรัพย ์ ค  าส่ังงาน  F-04 
                                                เดบิต  สินทรัพย ์ (หลกั)  (อายกุารใชง้านท่ีเหลือ) 
                                                            เครดิต  พกัสินทรัพย ์
                                 ๕.๒.๓  ปรับปรุงลา้งบญัชีค่าเส่ือมราคาเฉพาะมูลค่าของปี งปม. ก่อน โดยบนัทึก
หลงัจากมีการประมวลผลค่าเส่ือมราคาแลว้   ค  าส่ังงาน ZGL_JV  / บช01 
                                                เดบิต  ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
                                                           เครดิต  บญัชีค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์
                     
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
รายงานพสัดุทีช่ำรดุ  เสือ่มคณุภาพ  หรอืสญูไป (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดปุระจำปี)   

หนว่ยงานโรงเรยีน       (ระบชุือ่หนว่ยงาน)            .   

          

ที ่ หมายเลขครภุัณฑ ์ ประเภทครภุณัฑ ์ รายการ วนัที่ได้มา 
ประเภทงบประมาณทีจ่ดัซือ้/ 

จำนวนเงนิ สภาพครภุัณฑ ์ หมายเหต ุ  
งบ สพฐ. งบรายได ้  

   ครุภัณฑ์การศึกษา              
1                  

รวมเปน็เงิน          
   ครุภัณฑ์สำนักงาน              

  1                  
รวมเปน็เงิน          

   ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว              
1                  

รวมเปน็เงิน              -                  -     

                                                                                                                      
                                                                                                                          (ลงช่ือ).......................................................ประธานกรรมการ   

                                                                                                                                   (......................................................)   

                                                                                                                          (ลงช่ือ).......................................................กรรมการ   

                                                                                                                                  (......................................................)   

                                                                                                                          (ลงช่ือ)...............................................กรรมการและเลขานุการ   

                                                                                                                (....................................................)   



๑๐ 

 
รายงานพสัดุทีจ่ดัซือ้ดว้ยเงนิรายไดส้ถานศกึษา,เงินอดุหนนุและเงนิบรจิาค 

หนว่ยงาน       (ระบชุือ่โรงเรยีน)            . 
        

ที ่ รายการ วนัที่ได้มา 

ครภุณัฑท์ีจ่ดัซื้อกอ่นป ี2564 ที่มมีลูคา่ตั้งแต ่5,000.-
ขึ้นไป 

ครภุณัฑท์ี่จดัซือ้ในป ี2564 ทีม่ีมลูค่า
ตั้งแต ่10,000.-ขึน้ไป 

หมายเหต ุ

งบเงนิรายไดส้ถานศึกษา งบเงนิอดุหนุน 
งบเงนิรายได้
สถานศึกษา 

งบเงนิอดุหนุน   

บาท บาท บาท บาท   
1               
2               
3               
4               
5               
6               

รวมเปน็เงิน                        -  
                     
-                         -  

                     
-    

 
                                                                                                             

                                                                                                       

                                                                                                              ลงชื่อ  ............................................ ประธานกรรมการ 
                                                                                                                                    ลงชื่อ  ............................................             กรรมการ 



๑๑ 

 
                                                                                                                                    ลงชื่อ .............................................             กรรมการ 

 

รายงานพสัดทุีข่ึน้ทะเบยีนแลว้แตห่าไมพ่บ 
หน่วยงาน       (ระบชุือ่โรงเรียน) …………………. 

        

ที ่ 
หมายเลขครภุัณฑ ์

  
 ประเภทครภุณัฑ์ 

  
 รายการ 

  
วนัที่ได้มา  

  
ประเภทงบประมาณทีจ่ดัซือ้ / จำนวนเงนิ หมายเหต ุ

  งบ สพฐ. งบรายได ้
1               
2               
3               
4               
5               
6               
        

รวมเปน็เงิน                        -  
                     
-                         -  

                     
-    

 
 

                                                                                                                                      ลงชื่อ  ............................................ ประธานกรรมการ 
                                                                                                                                      ลงชื่อ  ............................................             กรรมการ 

                                                                                      ลงชื่อ..............................................             กรรมการ 



๑๒ 

 
                                       

รายงานพสัดทุีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งใช้ในหนว่ยงานของรฐัตอ่ไป 
หน่วยงานโรงเรยีน .............(ระบชุือ่หนว่ยงาน)....... 

 
 
ท่ี 

 
หมายเลขครุภณัฑ ์

 
ประเภทครุภณัฑ ์

 
รายการ 

 
วนัท่ีไดม้า 

ประเภทงบประมาณท่ีจดัซ้ือ/จ านวนเงิน แนวทางการด าเนินการ 
งบ สพฐ. งบรายได ้ ขาย โอน  แลกเปล่ียน แปรสภาพ

หรือท าลาย 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

 
 
                                                                                                                                      ลงชื่อ  ............................................ ประธานกรรมการ 
                                                                                                                                      ลงชื่อ  ............................................             กรรมการ 

                                                                                      ลงชื่อ..............................................             กรรมการ 
 



๑๓ 

 
รายงานสรุปรายการปรับปรุงบญัชีของปีงบประมาณ 

ช่ือส่วนราชการ .............................................................. 
รหสัหน่วยงาน .................  รหสัหน่วยเบิกจ่าย....................... 

ประจ าเดือน ..................................... 
 

รหสับญัชี ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต หมายเหตุ 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 

  
 

 

 
 
 

    

  
 
 

  
 

 

 
 
 

    

 
 
 

    

  
 
 

   

รวมท้ังส้ิน    
  
                         ลงช่ือ ...................................ผูจ้ดัท า 
                                  (.....................................) 
                  ต าแหน่ง ............................................... 
                                       วนัท่ี ..........................  

                ลงช่ือ ..................................... ผูอุ้นมติั 
                           (..................................) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ............................................. 
                            วนัท่ี ................................. 



๑๔ 

 
                                    ใบส าคญัการปรับปรุงบญัชีของปีงบประมาณ พ.ศ...........                       เลขท่ี   1/25... 

ช่ือส่วนราชการ ............................................................................ 
รหสัหน่วยงาน ...................  รหสัหน่วยเบิกจ่าย ................................ 

วนัท่ี......................................... 
 

ล าดบั 
 

รายการ 
บนัทึกปรับปรุงบญัชี รายการปรับปรุงบญัชี

ในระบบ GFMIS 

รหสับญัชี ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต เลขท่ี
เอกสาร 
GFMIS 

วนัท่ี
ผา่น

รายการ 

        
 
 

  
 
 

 
 

     

 
 

 
 
 

 
 

   
 

  

 
 

 
 
 

    
 

  

  
 
 

    
 

  

   
 

   
 

  
 
 

รวมทั้งส้ิน    
คำอธบิาย  
  
 

                         ลงช่ือ ...................................ผูจ้ดัท า 
                                  (.....................................) 
                  ต าแหน่ง ............................................... 
                                       วนัท่ี ..........................  

            ลงช่ือ ..................................... ผูอุ้นมติั 
                       (..................................) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ...................................... 
                            วนัท่ี ................................. 

  


