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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเปน็มำ / หลกักำรและเหตุผล 
 
  ตำมท่ีรัฐบำลได้มีนโยบำยให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง 
แบบอิเล็กทรอนิกส์   (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)   และ
กรมบัญชีกลำงได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน  
ระบบรับและน ำส่งเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบบัญชีแยกประเภท และรำยงำนต่ำง ๆ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  สำมำรถบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชี    ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS   ให้มีประสิทธิภำพ    
จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS  เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำท่ีกำรเงินฯ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 

 1. เพื่อทราบว่าการเบิกเงินถูกต้องตามระเบียบ และวางเบิกตรงกับหลักฐานขอเบิก 
 2. เพื่อทราบว่าการจ่ายเงินถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 3. เพื่อให้ข้อมูลท่ีบันทึกวางเบิกเข้าสู่ระบบ ถูกต้องตรงกับหลักฐานขอเบิกท่ีได้รับอนุมัติ 
 4. เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ และเลขท่ีบัญชีของเจ้าหนี้ หรือของหน่วยงาน 
ท่ีต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน และมั่นใจว่าการวางเบิกทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วน ไม่มีการวางเบิก 
โดยไม่มีหลักฐาน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบได้ทันกาลก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะอนุมัติ 
ส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีจ่ายตรงผู้ขายสามารถป้องกัน 
มิให้เกิดความเสียหายจากการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้      
 5. เพื่อมิให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จ และเพื่อให้มีการสอบทานงาน อีกท้ังยังช่วย 
ป้องกันโอกาสการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ 
 6. กรณีจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง สอบทานรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
(ZAP_RPT506) กับหลักฐานขอเบิกและแนบรายงานฯ เป็นหลักฐานการจ่าย 
 7. เพื่อให้มั่นใจว่าเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขได้โดยเร็ว ไม่เป็นปัญหาสะสม และเพื่อให้การจ่ายตรงเจ้าหนี้มีหลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
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 8. เพื่อป้องกันมิให้จ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินก่อนรับเงินจากคลังและจ่ายเงินได้ตรงตัวเจ้าหนี้ 
จ านวนเงินถูกต้อง ไม่จ่ายเงินขาดหรือเกินกว่าหลักฐาน 
 9. ท าให้เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS และบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอกและใบส าคัญค้างจ่าย 
แสดงจ านวนเงินคงเหลือ ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
 10. ท าให้การบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS ครบถ้วนถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย เมื่อเกิดการ 
บันทึกจ่ายในระบบผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
 11. เพื่อให้ทราบว่าเงินฝากธนาคารคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
ในระบบ GFMIS และเท่ากับจ านวนหนี้ท่ีต้องช าระ 
 
 
ขอบเขตกำรรำยงำน  
 กลุ่มเป้าหมาย 
  - บุคลากรในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
 
 
นยิำมและควำมหมำย 
  ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP)  เป็นระบบท่ีใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน       
โดยหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลค าขอเบิกเข้าระบบ   โดยเลือกค าส่ังงานตามประเภทเอกสารขอเบิกให้
กรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าไป  
จ่ายต่อให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน  หรือส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้โดยตรง ดังนั้น การบันทึกข้อมูลค าขอเบิก   
จึงมีความส าคัญ  หากข้อมูลท่ีบันทึกไม่ถูกต้องอาจท าให้ราชการได้รับความเสียหายได้ เช่น จ่ายเงินไม่ตรงตัว
เจ้าหนี้ หรือจ านวนเงินไม่ถูกต้อง หรือรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ผิดบัญชี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      -  3  - 
 
ประโยชนท์ี่คำดวำ่จะไดร้บั 
 1. การเบิกเงินถูกต้องตามระเบียบ                                                                           
 2. ข้อมูลท่ีบันทึกวางเบิกเข้าสู่ระบบ ถูกต้องตรงกบัหลักฐานขอเบิกท่ีได้รับอนุมัติ                    
 3. ความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ และเลขท่ีบัญชีของเจ้าหนี้ หรือของหน่วยงานท่ีต้องการให้
กรมบัญชีกลางโอนเงิน และมั่นใจว่าการวางเบิกทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วน ไม่มีการวางเบิก  โดยไม่มี
หลักฐาน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบได้ทันกาลก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะอนุมัติส่ังจ่ายเงิน   
เข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีจ่ายตรงผู้ขายสามารถป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายจากการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้                                                         
 4. มิให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จ และเพื่อให้มีการสอบทานงาน อีกท้ังยังช่วยป้องกนั
โอกาสการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ                                                                                       
 5. เงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว   
ไม่เป็นปัญหาสะสม และเพื่อให้การจ่ายตรงเจ้าหนี้มีหลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
 

กฎหมำย ระเบยีบ แนวปฏบิตั ิและหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  การเบิกเงินในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1   ได้ศึกษาและค้นหว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาเพื่อรวบรวมเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน   
ซึ่งประกอบด้วย 
 

 1. แหล่งข้อมูลท่ีจะน ามาบันทึกเข้าระบบถูกต้อง ได้แก่ หลักฐานขอเบิกถูกต้องตามระเบียบและ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 2. การบันทึกข้อมูลวางเบิกเข้าระบบถูกต้องตรงตามหลักฐานท่ีได้รับอนุมัติ 
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0503/ว143 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2543 
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 81 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 
 5. แนวทางการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS : ระบบเบิกจ่าย 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 

           ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนการเบิกเงิน 

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิก 
   - ถูกต้องตามระเบียบ 
   - มีเงินงบประมาณรองรับ 
   - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้รับหลักฐานขอเบิก ต้องตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณรองรับเพียงพอ จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติหลักฐานขอเบิก
จากผู้มีอ านาจ 
เสนอผู้มีอ านาจ 2. เมื่อได้รับอนุมัติหลักฐานขอเบิกจากผู้มีอ านาจแล้ว ผู้ได้รับมอบหมายจึงท าการบันทึก 
ข้อมูลวางเบิกในระบบ โดยมีข้ันตอนดังนี ้
   - บันทึกควบคุมรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเลขท่ีเอกสาร ตามล าดับเลขท่ีเอกสาร 
ซึ่งกรมบัญชีกลาง ก าหนดรูปแบบไว้ จ านวน 10 หลัก ได้แก่ PYYxxxxxxx (P หมายถึง การเบิก YY หมายถึง 
ปีงบประมาณ และ xxxxxxx หมายถึง ล าดับเลขท่ีเอกสาร) เพื่อน าเลขท่ีดังกล่าวบันทึกเข้าระบบในช่อง 
“เลขท่ีอ้างอิง” ส าหรับกรณีการเบิกจ่ายเงินโดยผ่านส่วนราชการ ส่วนกรณีการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย ให้ใช้เลขท่ี 
ใบแจ้งหนี้เป็น “เลขท่ีอ้างอิง” 
   - บันทึกข้อมูลรายการวางเบิกเข้าระบบ (รหัสหน่วยงาน ประเภทการขอเบิกวิธีการ
ช าระเงินจ านวนเงนิขอเบิก และภาษี เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ ฯลฯ) 
  3. สอบทานข้อมูลท่ีวางเบิกเข้าระบบให้ถูกต้องโดยเรียกรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 
(ZINF_R09) ตรวจสอบกับหลักฐานขอเบิกเสนอผู้มีอ า 
   - ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการวางเบิกจาก 
“รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง” (ZINF_R09) ตรวจสอบกับหลักฐานขอเบิกว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่       
(รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน รหัส GL จ านวนเงนิขอเบิก ฯลฯ) และเสนอรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
พร้อมหลักฐานขอเบิก ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติในรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 
นาจอนุมัติ 4. ส่งค าขอเบิกไปส านักงานคลังจังหวัด (ปลดบล็อก) 
   - ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจในรายงาน         
การขอเบิกเงินคงคลัง(ZINF_R09) ประกอบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกแล้วท าการอนุมัติในระบบ (ปลดบล็อก) 
เพื่อส่งข้อมูลขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลังจังหวัด 
  5. ทุกวันท าการถัดไปตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินใน “รายงานสรุปรายการ 
   - ขอเบิกของหน่วยงาน” ผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้องใน“รายงานสรุป
รายการขอเบิกของหน่วยงาน” ทุกวันท าการถัดไป ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวางเบิก
เกี่ยวกับช่ือเจ้าหนี้ หรือหน่วยงาน เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือของหน่วยงาน จ านวนเงินขอเบิก 
และรายการหักต่าง ๆ โดยเรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน (ZAP_RPTW01) ในวันท าการ 
ถัดไปตรวจสอบกับหลักฐานขอเบิก แล้วเสนอผู้บริหารลงนามรับรองในรายงานดังกล่าว 
 
สัดสว่นของผลงำนทีผู่เ้สนอเปน็ผูป้ฏบิตั ิ
  ผู้เสนอผลงำนเปน็ผูป้ฏบิตั ิ 100 % 



 
 

บทที ่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลส ำเรจ็ของงำน 
  ด้ำนปรมิำณ 
  1. การเบิกเงินถูกต้องตามระเบียบ และวางเบิกตรงกับหลักฐานขอเบิก 
  2. การจ่ายเงินถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
  3. บันทึกวางเบิกเข้าสู่ระบบ ถูกต้องตรงกับหลักฐานขอเบิกท่ีได้รับอนุมัติ 
  4. ข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับช่ือ และเลขท่ีบัญชีของเจ้าหนี้ หรือของหน่วยงาน ท่ีต้องการ       
ให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน และการวางเบิกทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วน ไม่มีการวางเบิก โดยไม่มีหลักฐาน 
นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบได้ทันกาลก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะอนุมัติส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้
หรือบัญชีของหน่วยงาน กรณีจ่ายตรงผู้ขายไม่เกิดความเสียหายจากการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตัว
เจ้าหนี้      
  5. ไม่ให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จ และเป็นการสอบทานงานกัน อีกท้ังยังป้องกัน
โอกาสการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ 
  6. กรณีจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง ใช้รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
(ZAP_RPT506) กับหลักฐานขอเบิกและแนบรายงานฯ เป็นหลักฐานการจ่าย 
  7. มั่นใจว่าเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขได้โดยเร็ว ไม่เป็นปัญหาสะสม และการจ่ายตรงเจ้าหนี้มีหลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
  8. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน หลังรับเงินจากคลังและจ่ายเงินได้ตรงตัวเจ้าหนี้    
จ านวนเงินถูกต้อง ไม่จ่ายเงินขาดหรือเกินกว่าหลักฐาน 
  9. เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS และบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอกและใบส าคัญค้างจ่าย 
แสดงจ านวนเงินคงเหลือ ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
  10. การบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS ครบถ้วนถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย เมื่อเกิดการ 
บันทึกจ่ายในระบบผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
  11. ใหท้ราบว่าเงินฝากธนาคารคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
คงเหลือในระบบ GFMIS และเท่ากับจ านวนหนี้ท่ีต้องช าระ 
 
  ด้ำนคณุภำพ 
  1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  มีควำมมั่นใจในกำรท ำงำนว่ำถูกต้องตำมระเบียบฯ 
  2. ข้อมูลสถิติกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียงกันในแต่ละปี ผู้บริหำรสำมำรถน ำข้อมูล   
ไปใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
 
 

บทที ่ 5 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน ปญัหำ/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
  1. การเบิกเงินถูกต้องตามระเบียบ                                                                 
  2. ข้อมูลท่ีบันทึกวางเบิกเข้าสู่ระบบ ถูกต้องตรงกบัหลักฐานขอเบิกท่ีได้รับอนุมัติ                 
  3. ช่ือ และเลขท่ีบัญชีของเจ้าหนี้ หรือของหน่วยงาน   ท่ีต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน 
และการวางเบิกทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วน การวางเบิกมีหลักฐานและยังแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบได้ทันกาล
ก่อนท่ีกรมบัญชีกลางจะอนุมัติส่ังจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชี   ของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
จ่ายตรงผู้ขายสามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการโอนเงิน  เข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตัวเจ้าหนี้                                                                               
  4. บุคคลคนเดียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้เบ็ดเสร็จ และมีการสอบทานงาน ป้องกันโอกาส
การเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบ                                                                                       
  5. เงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้โดยเร็วไม่เป็นปัญหา
สะสม และเพื่อให้การจ่ายตรงเจ้าหนี้มีหลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

   
 
ปัญหา / อุปสรรค                                                                                                             
  1. การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกให้ตรงตามระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ                                                                                                                        
  2. การสอบทานก่อนส่งค าขอเบิกไปส านักงานคลังจังหวัด โดยพิมพ์รายงานการขอเบิกเงิน 
คงคลัง (ZINF_R09) ตรวจสอบจ านวนเงินและรหัสต่าง ๆ ได้แก่ รหัสงบประมาณ หน่วยต้นทุน กิจกรรมหลัก
และรหัส GL กับหลักฐานขอเบิก ให้ถูกต้องตรงกัน                                                                    
  3. การสอบทานในวันท าการถัดไป โดยพิมพ์รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน
(ZAP_RPTW01) ตรวจสอบช่ือและเลขท่ีบัญชีเจ้าหนี้/หน่วยงาน จ านวนเงินวางเบิก และรายการหักกับ
หลักฐานขอเบิก                                                                                                            
  4. การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปฏิบัติราชการ
โดยแยกหน้าท่ีผู้วางเบิกและผู้ปลดบล็อกมิให้เป็นคนเดียวกัน และมิให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในระบบ
เบิกจ่ายเบ็ดเสร็จในบุคคลคนเดียว 
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ข้อเสนอแนะ                                                                                                            
 1. ควรให้ผู้ท าหน้าท่ีบันทึกจ่ายในระบบ (ZF_53_PM) เกี่ยวกับข้ันตอนในการด าเนินการและ      
การไหลของหลักฐานการจ่ายไปยังผู้ท าหน้าท่ีบันทึกจ่ายในระบบ                                                  
 2. ควรทดสอบการบันทึกจ่ายโดย                                                                             
  2.1 ให้ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (FBL3N) เฉพาะรายการท่ีแสดง  
ประเภทเอกสาร PM และมีเลขท่ีเอกสารขึ้นต้นด้วย 47xxxxxxxx โดยตรวจสอบวันท่ีเอกสารและจ านวนเงนิ
กับหลักฐานการจ่าย หรือ                                                                                           
  2.2 ให้ตรวจสอบรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (FBL1N) โดยเลือกพิมพ์รายการหักล้าง       
ของบัญชีเจ้าหนี้บุคคลภายนอก (บัญชีผู้ขายขึ้นต้นด้วย V) และใบส าคัญค้างจ่าย (บัญชีผู้ขายข้ึนต้นด้วย A) 
แล้วตรวจสอบรายการที่แสดงประเภทเอกสาร PM และช่อง Clrng doc. แสดงเลขท่ีเอกสารขึ้นต้นด้วย 
47xxxxxxxx กับหลักฐานการจ่าย เช่นเดียวกับการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (FBL3N) 
  3. ควรให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีสอบทานการบันทึกจ่ายในระบบ (บัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคาร FBL3N หรือรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBL1N) กับหลักฐานการจ่ายทุกส้ินวันตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 38 เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ด าเนินการประกอบกับพิจารณาการแบ่งแยกหน้าท่ี ระหว่างผู้บันทึกจ่ายในระบบกับผู้สอบทานการบันทึกจ่าย
ในระบบเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่                                                                                 
  4. ควรตรวจสอบร่องรอยเอกสารหรือรายงานจากระบบ GFMIS ท่ีใช้ในการตรวจสอบกับ
หลักฐานการจ่ายตามข้อ 3                                                                                                          
  5. ทุกส้ินเดือนควรมีการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบยอดเงินตามรายงาน
ของธนาคาร (Bank Statement) กับบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS                                          
  6. ควรมีการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานของธนาคาร            
หลังปรับปรุง       กับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS (ZAP_RPT406 หรือ FBL1N) และ
รายละเอียดฎีกาค้างจ่ายระบบ Manual (ข้อมูลจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน) ณ วันเดียวกัน                                               
  7. ควรตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (FBL3N) ด้านเดบิต รายการรับเงิน 
(ประเภทเอกสาร PY) กับรายการรับเงินใน Bank Statement (ด้านเครดิต) และด้านเครดิต รายการจ่ายเงิน    
(ประเภทเอกสาร PM) กับหลักฐานการจ่ายประกอบกับต้นขั้วเช็ค และทะเบียนคุมเช็ค                        
  8. เจ้าหน้าท่ีต้องจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบยอดเงินตามรายงานของ
ธนาคาร (Bank Statement) กับบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
คงเหลือ   ตามรายงานของธนาคารหลังปรับปรุงในระบบ GFMIS กับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายในระบบ 
(ZAP_RPT406 หรือ FBL1N) ณ วันตรวจตัดยอด                   



 

      -  9  -     

  9. เจ้าหน้าท่ีต้องเปรียบเทียบฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS กับระบบ Manual โดย
ตรวจสอบรายการที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ช าระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) หรือรายงานแสดงบรรทัด  
รายการผู้ขาย (FBL1N) โดยเลือกทุกรายการหรือเลือกรายการคงค้างของบัญชีเจ้าหนี้บุคคลภายนอก      
(บัญชีผู้ขายขึ้นต้นด้วย V)และบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (บัญชีผู้ขายข้ึนต้น ด้วย A) แล้ว  ตรวจสอบหารายการ 
ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ เปรียบเทียบกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายระบบ Manual (ข้อมูล
จากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน) ณ วันตรวจตัดยอด ถ้าแตกต่างกันให้หาสาเหตุ เช่น แตกต่างกันกรณีจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิแล้วบันทึกจ่ายในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน แต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS  
เป็นรายงานท่ีแสดงข้อมูลการวางเบิกแต่ละรายการ หรือถ้าเปรียบเทียบกับระบบเดิมก็คือฎีกาเบิกเงิน        
ซึ่งหน่วยรับตรวจต้องตรวจสอบรายงานนี้เพื่อให้มัน่ใจว่าการบันทึกวางเบิกเงินแต่ละรายการถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน ก่อนท่ีจะส่งค าขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด(ปลดบล็อก)                                                               
  10. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าบัญชีตรวจสอบรายงานในช่อง ประเภทเอกสาร ช่ือบัญชีหน่วย
ต้นทุนแหล่งเงินทุน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก และจ านวนเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน ก่อนปลดบล็อก            
  11. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานกับหลักฐานขอเบิก เช่นเดียวกับหน่วย      
รับตรวจ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวางเบิก นอกจากนี้ควรตรวจสอบ ช่อง “สถานะ” ในรายงาน 
เพื่อทราบว่าหน่วยรับตรวจเรียกรายงานก่อนปลดบล็อกหรือไม่ ซึ่งรายงานท่ีเรียกก่อนปลดบล็อกจะแสดง
สถานะ “เอกสารผ่านรายการ” 

   ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ                                                                                
              (นายวิเนต     จันทร์วิจิตร)                                                                                         
             ผู้เสนอผลงาน                                                                      
       วันท่ี        เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                 ลงช่ือ                                                                                                                              
             (นายยงยุทธ     พรมฝาย)                                 
         ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1                    
     วันท่ี       เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
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