๑

คำนำ
เอกสารฉบับนี้ เป็ นคู่มือการบันทึกรับรู ้ทางบัญชีสินทรัพย์ กรณีมีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึก
บัญชี เพื่อให้ส่วนราชการบันทึกรายการครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อด้วยงบเงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน ,เงิน
บริ จาค และรับบริ จาคสิ่ งของ เพื่อบันทึกรับรู ้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ได้อย่างความถูกต้อง ครบถ้วน
รายงานการเงินและบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และทันเวลา และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในด้านนี้ มีแนวทาง
ในการดาเนินงานต่อไป รายละเอียดเนื้ อหาแบ่งออกเป็ น ๘ บท ดังนี้
บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล
บทที่ ๒ บทวิเคราะห์
บทที่ ๓ แนวความคิด
บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะ
บทที่ ๕ วัตถุประสงค์
บทที่ ๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๗ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
บทที่ ๘ ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

นางจินตนา ภาคไพศรี
กลุม่ บริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต ๑

๒

สำรบัญ
เรื่ อง

หน้ ำ

บทที่ ๑ หลักกำรและเหตุผล

๓

บทที่ ๒ บทวิเครำะห์

๓

บทที่ ๓ แนวควำมคิด

๔

บทที่ ๔ ข้ อเสนอแนะ

๕

บทที่ ๕ วัตถุประสงค์

๕

บทที่ ๖ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

๕

บทที่ ๗ ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ

๖

บทที่ ๘ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๖

ภำคผนวก

๗

คำนำ

๓
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
เรื่ อง บันทึกรับรู้ทำงบัญชีสินทรัพย์ กรณีมีสินทรัพย์แต่ ไม่ มีกำรบันทึกบัญชี
๑. หลักกำรและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง ได้พฒั นาปรับปรุ งระบบการเงิน การคลังภาครัฐ จากระบบการบันทึก
บัญชีตามเกณฑ์เงินสด เป็ นระบบเกณฑ์คงค้าง และได้พฒั นาเป็ นระบบ GFMIS (Government Fiscal
Management Information System) ซึ่งเป็ นระบบการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรู ป ที่ออกแบบจัดสร้าง
ให้ระบบการบริ หารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยสมบูรณ์แบบทุกด้าน
ดังนั้น
ข้อมูลทางด้านการเงิน การคลังภาครัฐ จึงต้องใช้ฐานข้อมูลจากระบบ GFMIS บทบาทของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี จึงเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็ นผูต้ รวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองได้บนั ทึกข้อมูลใน
ระบบ และเป็ นผูต้ รวจสอบในทุกรายการที่ระบบได้ประมวล หากพบข้อผิดพลาดต้องรี บดาเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไขในระบบทันที ด้วยเหตุน้ ีเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถ
เข้าระบบ GFMIS ได้อย่างแท้จริ ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพและป้องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้
กรมบัญชีกลาง ได้กาหนดเกณฑ์การปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้ถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นต้นมา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริ หาร แบ่งออกเป็ น ๔
เรื่ อง ได้แก่ ๑. ความถูกต้อง (Accuracy) ๒. ความโปร่ งใส (Transparency) ๓. ความรับผิดชอบ
(Accountability) และ ๔. ความมีประสิ ทธิภาพ (Effectiveness) เพื่อสร้างความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน และมีการควบคุมคุณภาพการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี โดยจะส่งผลให้การจัดทาบัญชีและ
รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทันเวลา เป็ นไปตามมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
โปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงนาข้อมูลบัญชีมาใช้ในการบริ หารทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริ มให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการภาครัฐ
๒. บทวิเครำะห์
การจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มีเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
เป็ นการประเมินความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถ
ดาเนินการด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยเป็ นการประเมินผลจากจานวนเรื่ องของข้อมูลทาง
บัญชีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๔ เรื่ อง
ประกอบด้วย ๒๐ ข้อย่อย การประเมินรอบที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม) และรอบที่ ๒ (เมษายน –

๔
กันยายน) ในการจัดทาบัญชีการเงิน และบัญชีบริ หารของส่วนราชการ เพื่อสะท้อนถึงความ
รับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีให้ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั รวมถึงมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริ หารทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจาปี งบประมาณ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปี งบประมาณซึ่ งอย่างน้อย
ประกอบด้วยงบแสดงฐานการเงิน และงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทั้งงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปี งบประมาณภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้น
ปี งบประมาณ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบและนาส่งกระทรวงการคลังด้วย โดย
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่ มการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
นาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเข้าสู่ระบบการประเมินผลตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ (KRS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเป็ นตัวชี้วดั ผูบ้ ริ หารด้าน
การสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมในองค์การ โดยนาผลประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่วยเบิกจ่ายด้วย และยังมีการเพิม่ เติมหัวข้อตัวชี้วดั ในส่วนเรื่ องของ
วัสดุและครุ ภณั ฑ์ต้งั แต่ปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. แนวควำมคิด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต ๑ ต้องจัดทารายงาน
การปฏิ บัติงานด้านบัญ ชี ข องส่ วนราชการ จานวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ (ตุลาคม – มี น าคม) รอบที่ ๒
(เมษายน – กันยายน) ในส่วนของการรายงานรอบที่ ๒ มีบางเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับคะแนนเต็ม
โดยส่ วนใหญ่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่ได้รับคะแนนในส่ วนตัวชี้วดั ที่ ๑๐.๑ การตรวจสอบทาง
การเงิน และบัญ ชี ข องสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา บัญ ชี วสั ดุ และบัญ ชี ค รุ ภัณ ฑ์ ก ารตรวจนั บ
ครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยนภายใต้สังกัด ในปัจจุบนั ผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS ยั ง มี ก าร จั ด ท าบั ญ ชี ไ ม่
ถู ก ต้อ ง โดยมี ย อดคงเหลื อ ของบัญ ชี ค รุ ภัณ ฑ์ สิ้ น ปี งบประมาณ ไม่ ต รงกับ สรุ ป รายงานผลการ
ตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี งบประมาณ ประกอบด้วยครุ ภณ
ั ฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังมี
ครุ ภณ
ั ฑ์ของโรงเรี ยนภายใต้สังกัด แต่ยงั ขาดสิ นทรัพย์ที่ทางโรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อด้วยงบเงินรายได้
สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน ,เงินบริ จาค และรับบริ จาคสิ่ งของ โดยไม่ได้แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่ทา
การบันทึ กรับสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS จึงทาให้ งานบัญ ชี ของส่ วนราชการมี ความไม่ค รบถ้วน
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ เห็นว่าเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายงานการ

๕
ตรวจนับสิ นทรัพย์ของโรงเรี ยน ควรให้มี การสารวจรายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั ซื้ อด้วยงบอื่น เพื่อนาข้อมูล
มาบันทึกรับสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS ต่อไป
๔. ข้ อเสนอแนะ
๑. ระบบมีความสลับซับซ้อนมาก จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคู่มือกระบวนงานทุกขั้นตอน
๒. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิตลอดเวลาจาเป็ นต้องศึกษา ฝึ กอบรมเพิม่ ทักษะ
๓. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
๔. ควรให้ มี ก ารส ารวจรายการครุ ภัณ ฑ์ ที่ จัด ซื้ อ ด้ว ยงบเงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษางบเงิ น
อุดหนุ น ,เงินบริ จาค และรับบริ จาคสิ่ งของ เพื่อนาข้อมูลมาบันทึ กรับสิ นทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการตามกระบวนงานของระบบ
GFMIS การจัดทาบัญชีดา้ นทรัพย์สินถาวรของส่วนราชการให้มีความถูกต้องครบถ้วน
น่าเชื่อถือ ทันเวลา
๒. เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจัดทารายงานการเงินและเผยแพร่ ขอ้ มูลรายงานการเงินสู่สาธารณะได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทันเวลา และโปร่ งใส
๓. เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นแนวทาง
เดียวกัน
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. สิ นทรัพย์จากการได้มาด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้รับการบันทึกรั บรู ้สินทรัพย์ในระบบ
GFMIS ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๒. ส่วนราชการสามารถจัดทาบัญชีและรายงานการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
ทันเวลา มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลรายงานการเงินสู่สาธารณะอย่างโปร่ งใส
๓. ส่ ว นราชการสามารถน าข้อ มู ล ต้น ทุ น มาใช้ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๔. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของส่วนราชการรอบ ๑๒ เดือน (KRS)
ได้รับประเมินผลคะแนนเต็ม ๕๖๐ คะแนน ระดับคะแนนเต็ม ๕

๖
๗. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
การประเมินการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยาเขต ๑ รอบที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ) ของทุก ๆ ปี
๑. การประเมินตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ได้รับ
คะแนนความถูกต้อง (Accuracy) ได้ ๓๓๐ คะแนน ตัวชี้ วดั ความโปร่ งใส (Transparency) ได้ ๑๐๐
คะแนน ตัวชี้ วดั ความรั บ ผิด ชอบ (Accountability) ได้ค ะแนน ๔๐ คะแนน และตัวชี้ วดั ความมี
ประสิ ทธิผล (Effectiveness) ได้ ๙๐ คะแนน รวมทั้ง ๔ หัวข้อ เป็ น ๕๖๐ คะแนน
๒. มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
๓. มีการจัดทาบัญชี ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญ ชี ก ลางก าหนด และสามารถน าผลการค านวณต้น ทุ น มาใช้ในการบริ ห าร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิผล
๘. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. คัดเลือกโรงเรี ยนไม่ซ้ ากับโรงเรี ยนที่ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์และสิ่ งก่อสร้างในปี งบประมาณ
ที่ผา่ นมา จานวน ๕ โรงเรี ยน
๒. เรี ย กรายงานยอดสิ น ทรั พ ย์ค งเหลื อ S_ALR_87011994 ในระบบ GFMIS ของศู น ย์
ต้นทุนโรงเรี ย นในสังกัด ๒๐๐๐๔๐๐๒๓๑ เพื่ อคัดแยกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ รายโรงเรี ยนที่ได้คดั เลือก
จานวน ๕ โรงเรี ยน
๓. จัดทาหนังสื อแจ้งเวียนให้โรงเรี ยนที่คดั เลือกดาเนินการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย
- รายการทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์และสิ่ งก่อสร้าง
- แบบฟอร์มตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์นอกเหนือจากทะเบียน
๔. จัดทาบันทึกขออนุมตั ิจดั ทาใบสาคัญการปรับปรุ งบัญชีเพื่อใช้บนั ทึกรายการข้อผิดพลาด
หรื อข้อ คลาดเคลื่ อ นที่ มี ผ ลกระทบต่อ รายการบัญ ชี ในระบบ GFMIS ซึ่ งจะต้อ งได้รั บ อนุ มัติจาก
ผูอ้ านวยการสานัก ก่อนบันทึกรายการในระบบ GFMIS
๕. บันทึกรับรู ้ทางบัญชีสินทรัพย์ กรณี มีสินทรัพย์แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี โดยคิดคานวณ
สิ นทรัพย์มีอายุการใช้งานคงเหลือ และสิ นทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว
๕.๑ สิ นทรัพย์ยงั มีอายุการใช้งานคงหลือ
๕.๑.๑ ปรับปรุ งบัญชีเพื่อรับรู ้สินทรัพย์ คาสัง่ งาน ZGL_JV / บช01
เดบิต พักสิ นทรัพย์
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

๗
๕.๑.๒ ประมวลผลค่าเสื่ อม คาสั่งงาน ZAFAB
เดบิต สิ นทรัพย์ (หลัก) (อายุการใช้งานที่เหลือ)
สิ นทรัพย์ (ย่อย) (อายุการใช้งานที่ใช้งานไปแล้ว ให้กาหนด 1 งวด)
เครดิต พักสิ นทรัพย์
๕.๑.๓ ปรับปรุ งล้างบัญชีค่าเสื่ อมราคาเฉพาะมูลค่าของปี งปม. ก่อน โดยบันทึก
หลังจากมีการประมวลผลค่าเสื่ อมราคาแล้ว คาสั่งงาน ZGL_JV / บช01
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์
๕.๒ สิ นทรัพย์หมดอายุการใช้งานแล้ว
๕.๒.๑ ปรับปรุ งบัญชีเพื่อรับรู ้สินทรัพย์ คาสั่งงาน ZGL_JV / บช01
เดบิต พักสิ นทรัพย์
เครดิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
๕.๒.๒ ล้างบัญชีพกั สิ นทรัพย์ คาสั่งงาน F-04
เดบิต สิ นทรัพย์ (หลัก) (อายุการใช้งานที่เหลือ)
เครดิต พักสิ นทรัพย์
๕.๒.๓ ปรับปรุ งล้างบัญชีค่าเสื่ อมราคาเฉพาะมูลค่าของปี งปม. ก่อน โดยบันทึก
หลังจากมีการประมวลผลค่าเสื่ อมราคาแล้ว คาสั่งงาน ZGL_JV / บช01
เดบิต ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต บัญชีค่าเสื่ อมราคา – สิ นทรัพย์

๘

๙
รายงานพัสดุทชี่ ำรุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี)
หน่วยงานโรงเรียน
(ระบุชอื่ หน่วยงาน)
.
ที่

หมายเลขครุภัณฑ์

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รายการ

วันที่ได้มา

ประเภทงบประมาณทีจ่ ดั ซือ้ /
จำนวนเงิน
งบ สพฐ.
งบรายได้

ครุภัณฑ์การศึกษา
1
รวมเป็นเงิน
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1
รวมเป็นเงิน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1
รวมเป็นเงิน

-

-

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ
(......................................................)
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ
(......................................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ

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

สภาพครุภัณฑ์

หมายเหตุ

๑๐
รายงานพัสดุทจี่ ดั ซือ้ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา,เงินอุดหนุนและเงินบริจาค
หน่วยงาน
(ระบุชอื่ โรงเรียน)
.
ครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ดั ซื้อก่อนปี 2564 ที่มมี ลู ค่าตั้งแต่ 5,000.ขึ้นไป
ที่

รายการ

วันที่ได้มา

งบเงินรายได้สถานศึกษา

งบเงินอุดหนุน

บาท

บาท

ครุภณ
ั ฑ์ที่จดั ซือ้ ในปี 2564 ทีม่ ีมลู ค่า
ตั้งแต่ 10,000.-ขึน้ ไป
งบเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
สถานศึกษา
บาท
บาท

1
2
3
4
5
6
รวมเป็นเงิน

-

-

- -

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

หมายเหตุ

๑๑
ลงชื่อ .............................................

กรรมการ

รายงานพัสดุทขี่ นึ้ ทะเบียนแล้วแต่หาไม่พบ
หน่วยงาน
(ระบุชอื่ โรงเรียน) ………………….
ที่

หมายเลขครุภัณฑ์

ประเภทครุภณ
ั ฑ์

รายการ

วันที่ได้มา

ประเภทงบประมาณทีจ่ ดั ซือ้ / จำนวนเงิน
งบ สพฐ.
งบรายได้

1
2
3
4
5
6

รวมเป็นเงิน

-

-

- -

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

หมายเหตุ

๑๒

รายงานพัสดุทไี่ ม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
หน่วยงานโรงเรียน .............(ระบุชอื่ หน่วยงาน).......

ที่

หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์

ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์

รายการ

วันที่ได้มา

ประเภทงบประมาณที่จดั ซื้อ/จานวนเงิน
งบ สพฐ.
งบรายได้

ขาย

1
2
3
4
5
6

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

แนวทางการดาเนินการ
โอน
แลกเปลี่ยน

แปรสภาพ
หรื อทาลาย

๑๓
รายงานสรุ ปรายการปรับปรุ งบัญชีของปี งบประมาณ
ชื่อส่วนราชการ ..............................................................
รหัสหน่วยงาน ................. รหัสหน่วยเบิกจ่าย.......................
ประจาเดือน .....................................
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

เดบิต

เครดิต

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ ...................................ผูจ้ ดั ทา
(.....................................)
ตาแหน่ง ...............................................
วันที่ ..........................

ลงชื่อ ..................................... ผูอ้ ุนมัติ
(..................................)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ.............................................
วันที่ .................................

๑๔
ใบสาคัญการปรับปรุ งบัญชีของปี งบประมาณ พ.ศ...........
ชื่อส่วนราชการ ............................................................................
รหัสหน่วยงาน ................... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ................................
วันที่.........................................
บันทึกปรับปรุ งบัญชี
ลาดับ

รายการ

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

เดบิต

เครดิต

เลขที่ 1/25...

รายการปรับปรุ งบัญชี
ในระบบ GFMIS
เลขที่
วันที่
เอกสาร
ผ่าน
GFMIS รายการ

รวมทั้งสิ้น

คำอธิบาย

ลงชื่อ ...................................ผูจ้ ดั ทา
(.....................................)
ตาแหน่ง ...............................................
วันที่ ..........................

ลงชื่อ ..................................... ผูอ้ ุนมัติ
(..................................)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ......................................
วันที่ .................................

