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คูมือการปฏิบัติงานของนางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช  

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 



สมุดบัญชีขันต้น 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1   สาํเนาใบเสร็จรับเงิน 
7.2   ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั  
        พ.ศ. 2551    หมวด     การรับเงินของส่วนราชการ   
8.2   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

วเิคราะห์รายการบญัชี 

วเิคราะห์การรับเงินสดจาก 
ใบเสร็จรับเงิน/ถอนเงินจากธนาคาร 

รับเอกสารจาก 
เจา้หนา้ทีการเงิน 

บนัทึกลงในใบสาํคญั 
การลงบญัชีดา้นรับ 



  9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน    สมุดเงินสด/ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ  ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน   :    การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน  :    ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ 
ลาํดบัท ี ผงัขนัตอนการดาํเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับเอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ทีการเงิน  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 วิเคราะห์รายการทางบญัชีจากการออกใบเสร็จรับเงิน  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3  วิเคราะห์การรับเงินสดจากการถอนเงินสดจากธนาคาร  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4  บนัทึกลงบญัชีในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอา้งอิง 
. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551  หมวด     การรับเงินของส่วนราชการ  

2. คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

ใบสําคัญการลงบัญชีด้านรับ 
                   - การลงบญัชีดา้นรับ  (สมุดเงินฝากธนาคาร) 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1   รายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 
7.2  ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั 
       พ.ศ.   หมวด   การรับเงินของส่วนราชการ 

.   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

วเิคราะห์รายการบนัทึกบญัชี 

รายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 

บนัทึกลงในใบสาํคญัการ
ลงบญัชีดา้นรับ



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน      สมุดเงินฝากธนาคาร / ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน   :   การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ สมุดเงินฝาก และใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับถูกตอ้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้(สมุดเงินฝากธนาคาร  -ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ) 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 3  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 วิเคราะห์การบนัทึกบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 บนัทึกลงในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ.    หมวด   การรับเงินของส่วนราชการ
2. คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546



1. ชืองาน
                       สมุดเงินสด/ ใบสําคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 

2. วตัถุประสงค์
   เพือให้การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ (สมุดเงินสด - การลงบญัชีดา้นจ่าย (ดา้นจ่าย 

เงินสด))  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

3. ขอบเขตของงาน
การจดัทาํบญัชี ตามหลกัการนโยบายบญัชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัที 2 และ

คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  แต่ไม่รวมถึงการจดัทาํบญัชี      
ในระบบ GFMIS ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือและขนัตอนการปฏิบติังานของตนเองตามทีไดรั้บ
มอบหมายงานในระบบ  GFMIS  เพิมเติม 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
สมุดบัญชีขันต้น  
- สมุดเงินสด 
ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
ดา้นจ่ายเงินสด 
5.1 รับหลกัฐาน  เอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ทีการเงิน 
5.2 วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 
5.3 บนัทึกในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 



บนัทึกใบสาํคญัการ
ลงบญัชีดา้นจ่าย 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

สมุดบัญชีขันต้น  
- สมุดเงินสด 

  

7. แบบฟอร์มทใีช้
.   ใบสาํคญัคู่จ่าย 

7.2  ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั 
       พ.ศ.    หมวด   การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

.   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 

รับหลกัฐาน  เอกสาร 
จากเจา้หนา้ทีการเงิน 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน     สมุดเงินสด/ ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย   ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้-สมุดเงินสด ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย (ดา้นจ่ายเงินสด)ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้-สมุดเงินสด ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย (ดา้นจ่ายเงินสด) 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับหลกัฐาน  เอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ทีการเงิน   นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

2 วิเคราะห์การบนัทึกบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 บนัทึกในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ.     หมวด   การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
.  คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546



89คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

1. ชืองาน
สมุดเงินฝากธนาคาร/ ใบสําคัญการลงบัญชีด้านจ่าย    

2. วตัถุประสงค์
 เพือใหก้ารจดัทาํงานสมุดบญัชีขนัตน้-สมุดเงินฝากธนาคาร การลงบญัชีดา้นจ่าย 

(ดา้นจ่ายเงินฝากธนาคาร)   ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

3. ขอบเขตของงาน
การจดัทาํบญัชี ตามหลกัการนโยบายบญัชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัที 2 และ

คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึงการจดัทาํบญัชี      
ในระบบ GFMIS ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือและขนัตอนการปฏิบติังานของตนเองตามทีไดรั้บ
มอบหมายงานในระบบ  GFMIS  เพิมเติม 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
 สมุดบัญชีขันต้น  
-  สมุดเงินฝากธนาคาร 
ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
ดา้นจ่ายเงินฝากธนาคาร 
5.1  รับหลกัฐาน/เอกสาร  การบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ทีการเงิน 
5.2  วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 
5.3  บนัทึกในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 



บนัทึกลงในใบสาํคญัการลงบญัชี 
ดา้นจ่าย 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

สมุดบัญชีขันต้น 
-  สมุดเงินฝากธนาคาร 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1  ตน้ขวัเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค 
.   สมุดเงินฝากธนาคาร 
.3  ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
 8.1  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการนาํส่งคลงั พ.ศ.2551 

        หมวด 4   การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
8.2   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 

รับหลกัฐาน  เอกสาร 
จากเจา้หนา้ทีการเงิน 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน     สมุดเงินฝากธนาคาร/ ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้-สมุดเงินสด ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย (ดา้นจ่ายเงินฝากธนาคาร)ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้-สมุดเงินสด ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย (ดา้นจ่ายเงินฝากธนาคาร) 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับหลกัฐาน  เอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ทีการเงิน   นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

2 วิเคราะห์การบนัทึกบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 บนัทึกในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ.     หมวด   การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
.  คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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94 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

บนัทึกสมุดแยกประเภททวัไป 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

สมุดรายวนัเงินรับ 
       -  สมุดรายวนัเงินรับ 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1  สมุดรายวนัเงินรับ 
7.2  บญัชีแยกประเภท 
7.3  ทะเบียนยอ่ย 
7.4  ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ 

ออกเลขทีใบสาํคญั 

บนัทึกรายละเอียด เกียวกบัเงินรับ 

รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิต 

รวมยอดเงินดา้นรับ 

รับเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ 



95คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

8. /
8.1

. . 2551   6 
             8.2 . . 2546 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน    สมุดรายวนัเงินรับ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน :    การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ (สมุดรายวนัเงินรับ)  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้( สมุดรายวนัรับเงิน)ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นรับ, ออกเลขทีใบสาํคญั  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 บนัทึกรายละเอียดเกียวกบัการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิตของแต่ละบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4  รวมยอดเงินดา้นรับของแต่ละบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

 บนัทึกสมุดแยกประเภททวัไป  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551  หมวด     การรับเงินของส่วนราชการ   
.  คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
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บนัทึกการจ่ายในระบบ GFMIS 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

สมุดรายวนัเงินจ่าย 

7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1   สมุดรายวนัจ่ายเงิน 
 7.2   บญัชีแยกประเภท 

7.3   ทะเบียนยอ่ย 
.    ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 

บนัทึกเลขทีใบสาํคญั 

บนัทึกรายละเอียด เกียวกบัการจ่ายเงิน  

รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิต 

รวมยอดเงินดา้นจ่าย 

สมุดบญัชีแยกประเภททวัไป 

รับเอกสารใบสาํคญั 
การลงบญัชีดา้นจ่าย 



100 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั 
        พ.ศ.     หมวด  4  การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

.    คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     สมุดรายวนัเงินจ่าย ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้  สมุดรายวนัเงินจ่ายตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ สมุดรายวนัจ่ายเงินตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย   นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 
 
 

2 ออกเลขทีเอกสาร,  บนัทึกรายละเอียดเกียวกบัการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
ลงในสมุดรายวนัเงินจ่าย  

 นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิตของแต่ละบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 รวมยอดเงินของแต่ละบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

5 บนัทึกสมุดแยกประเภททวัไป  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

6 บนัทึกการจ่ายในระบบ GFMIS  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ.    หมวด  4   การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
.  คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
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บนัทึกรายการจากสมุดรายวนัขนัตน้
ไปบญัชีแยกประเภท 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

                สมุดรายวนัทวัไป 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1 สมุดรายวนัเงินรับ 
7.2 สมุดรายวนัเงินจ่าย 
7.3 บญัชีแยกประเภททวัไป 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั 
       พ.ศ.   หมวด 4  การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
.   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

รวมยอดของแต่ละบญัชีเพือนาํไปจดัทาํ
งบทดลองบนัทึกสมุดแยกประเภททวัไป 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     สมุดรายวนัทวัไป ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน   :   การจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้  สมุดรายวนัทวัไป ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัตน้ สมุดรายวนัทวัไป ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 บนัทึกรายการจากสมุดรายวนัขนัตน้ไปบญัชีแยกประเภท  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 รวมยอดของแต่ละบญัชีเพือนาํไปจดัทาํงบทดลอง   นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั  พ.ศ.     หมวด  4  การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

   คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 



1. ชืองาน
ใบสําคัญการลงบัญชีด้านทวัไป 

2. วตัถุประสงค์
เพือใหก้ารจดัทาํใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

3. ขอบเขตของงาน
 การจดัทาํบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัที 2 

และคู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  แต่ไม่รวมถึงการจดัทาํ
บญัชีในระบบ  GFMIS  ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือและขนัตอนการปฏิบติังานของตนเอง
ตามทีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS  เพิมเติม 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
ใบสําคัญการลงบัญชีด้านทวัไป 
5.1 รับเอกสารใบสาํคญัรายการขอเบิก (ฎีกา) จากเจา้หนา้ทีการเงิน 
5.2 ตรวจและวเิคราะห์รายการใบสาํคญัการเบิก (ฎีกา) เพือบนัทึกรายละเอียด 

การเบิกจ่ายและจาํแนกรายการทีเกิดขึน 
5.3 บนัทึกบญัชีในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป 
5.4 บนัทึกคุมรายละเอียดการตงัยอดใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนี 
5.5 นาํเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป บนัทึกสมุดรายวนัขนัตน้ 
5.6 นาํรายละเอียดในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่ายมาตดัยอดใบสาํคญัคา้งจ่าย 

และเจา้หนีดว้ยจาํนวนเงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง 
5.7 ตรวจสอบเอกสารใบนาํส่งเงินคืนคลงั  เพือนาํมาบนัทึกปรับปรุงบญัชี  
5.8 ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนีกบัสมุดแยกประเภท

ทวัไป ณ วนัสินเดือน 
5.9 ปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายทีตงัยอดเป็นใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนี 

ณ วนัสินปีงบประมาณ 



ปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายทีตงัยอด 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

   ใบสําคัญการลงบัญชีด้านทัวไป 

ตรวจและวเิคราะห์รายการใบสาํคญัรายการเบิก 

บนัทึกบญัชีในใบสาํคญัการลงบญัชี 
ดา้นทวัไป 

บนัทึกคุมรายละเอียดการตงัยอดใบสาํคญัคา้งจ่าย 

บนัทึกเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีในสมุดรายวนัขนัตน้ 

ตดัยอดใบสาํคญัคา้งจ่าย 

ตรวจสอบเอกสารใบนาํส่งเงินส่งคลงั 

ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วนัสินเดือน 

รับเอกสารใบสาํคญั 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  สมุดรายวนัทวัไป 
 7.2  บญัชีแยกประเภท 
 7.3  ทะเบียนยอ่ย 
 7.4  ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1    คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     ใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การลงบญัชีดา้นทวัไป ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน  :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป  ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับเอกสารใบสาํคญัรายการขอเบิกจากเจา้หนา้ทีการเงิน  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการใบสาํคญัการเบิก  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

 บนัทึกบญัชีในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไป  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 บนัทึกคุมรายละเอียดการตงัยอดใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

5 นาํเอกสารใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นทวัไปบนัทึกสมุดรายวนัขนัตน้  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

6 
นาํรายละเอียดในใบสาํคญัการลงบญัชีดา้นจ่ายมาตดัยอดใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนีดว้ยจาํนวน
เงินทีมีการจ่ายในแต่ละครัง  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

7 ตรวจสอบเอกสารใบสาํส่งเงินคืนคลงั เพือนาํมาบนัทึกปรับปรุงบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

8 ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนีกบัสมุดแยกประเภททวัไป  ณ วนัสินเดือน  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

9 ปรับปรุงรายการค่าใชจ้่ายทีตงัยอดเป็นใบสาํคญัคา้งจ่ายและเจา้หนี ณ วนัสินปีงบประมาณ  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ  
 คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
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113คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

สรุปจาํนวนเงินรวมของแต่ละบญัชี     
 เพือนาํไปจดัทาํงบทดลอง 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

     การบันทกึสมุดบัญชีแยกประเภท 

7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  สมุดบญัชีแยกประเภททวัไป 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

บนัทึกรายละเอียดตามใบสาํคญัการลงบญัชี 

         บนัทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบญัชี 

สรุปจาํนวนเงินรวมของแต่ละใบสาํคญัการบนัทึกบญัชี 
ดา้นเดบิต และเครดิต 

รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลสมุดรายวนัขนัตน้ 
ทีบนัทึกตามใบสาํคญัการลงบญัชี 





9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     สมุดบญัชีแยกประเภท ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การจดัสมุดบญัชีขนัปลาย ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํสมุดบญัชีขนัปลาย 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รวบรวมและตรวจสอบสมุดรายวนัขนัตน้ทีมีการบนัทึกใบสาํคญัการลงบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

2 บนัทึกรายละเอียดตามใบสาํคญัการลงบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 บนัทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 สรุปจาํนวนเงินรวมของแต่ละใบสาํคญัการบนัทึกบญัชี ดา้นเดบิต และเครดิต  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

 สรุปจาํนวนเงินรวมของแต่ละบญัชี เพือนาํไปจดัทาํงบทดลอง  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
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สรุปรายการฎีกาคา้งจ่ายเพือประกอบใบแจง้รายการ 
การเคลือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
     

      การบันทกึทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 
 

   บนัทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลงั 
 
 
                                        บนัทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังใหเ้ป็นไปตามกาํหนด 
 
 

  ส่งเอกสารใบสาํคญัการเบิกจ่าย/หลกัฐานการจ่ายส่งเจา้หนา้ทีบญัชี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. แบบฟอร์มทใีช้ 
 7.1  ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ  
  8.1   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
                                       

รับเอกสารการเบิกเงิน 

 

 

ตรวจสอบวนัครบกาํหนดเพือส่งเงินคืนคลงั, บนัทึกกรณีส่งเงินคืนคลงั 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     การบนัทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การบนัทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํการบนัทึก ทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับเอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา)  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 บนัทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเมือคลงัอนุมตัิ  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 บนัทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละครังให้เป็นไปตามกาํหนด  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 ส่งเอกสารใบสาํคญัการเบิกจ่าย/หลกัฐานการจ่ายส่งเจา้หน้าทีบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

5 ตรวจสอบวนัครบกาํหนดเพือส่งเงินคืนคลงั,  บนัทึกกรณีส่งเงินคืนคลงั  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

6 
สรุปรายการฎีกาคา้งจ่ายเพือประกอบใบแจง้รายการ  การเคลือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร 
(Bank Statement) 5 วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 



1. ชืองาน
รายงานการเงิน

2. วตัถุประสงค์
เพือใหก้ารจดัทาํรายงานการเงิน ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

3. ขอบเขตของงาน
  การจดัทาํบญัชี ตามหลกัการนโยบายบญัชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัที 2 
และคู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  แต่ไม่รวมถึงการจดัทาํ
บญัชีในระบบ  GFMIS  ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือและขนัตอนการปฏิบติังานของตนเอง
ตามทีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS  เพิมเติม 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
รายงานการเงิน
5.1 สรุปยอดรวมของแต่ละบญัชี 
5.2 จดัทาํงบทดลอง 
5.3 จดัทาํรายงานประจาํเดือน  
5.4 จดัทาํรายงานประจาํปี 



จดัทาํรายงานประจาํปี 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

    รายงานการเงิน

7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2  เอกสารทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 7.3  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

จดัทาํงบทดลอง 

จดัทาํรายงานประจาํเดือน 

สรุปยอดรวมของแต่ละบญัชี 



126
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     รายงานการเงิน ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การจดัทาํรายงานการเงิน ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํรายงานการเงินตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 สรุปยอดรวมของแต่ละบญัชี   วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 จดัทาํงบทดลอง   วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 จดัทาํรายงานประจาํเดือน   วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 จดัทาํรายงานประจาํปี 30  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  



1. ชืองาน
 การจัดทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

2. วตัถุประสงค์
เพือใหก้ารจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 

3. ขอบเขตของงาน
การจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ตามหลกัการนโยบายบญัชีสาํหรับหน่วยงาน 

ภาครัฐ ฉบบัที 2 และคู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่รวมถึง 
การจดัทาํบญัชีในระบบ  GFMIS  ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือและขนัตอนการปฏิบติังานของ
ตนเองตามทีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS  เพิมเติม 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
5.1 ตรวจสอบตน้ขวัเช็คกบัทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
5.2 ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจาํนวนเงินตามใบแจง้รายการเคลือนไหว 

บญัชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 
5.3 ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบบั 
5.4 นาํรายการเงินฝากจากหน่วยงานอืนและเช็คทีเจา้หนียงัไม่ไดน้าํไปขึนเงิน 

มาจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
5.5 ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

กบัยอดเงินตามบญัชี 





ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินคงเหลือตาม 
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกบัยอดเงินตามบญัชี 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

การจัดทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจาํนวนเงินตามใบแจง้รายการเคลือนไหว 
บญัชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบบั 

นาํรายการเงินฝากระหวา่งทางและเช็คทีเจา้หนียงัไม่ไดน้าํไปขึนเงิน 
มาจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

7. แบบฟอร์มทใีช้
.   ใบแจง้รายการเคลือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

7.2  ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
.   ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

ตรวจสอบตน้ขวัเช็คกบัรายละเอียดการจ่าย 

 



130
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     การจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบตน้ขวัเช็คกบัทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

2 ตรวจสอบ เลขทีเช็คและจาํนวนเงินตามใบแจง้รายการเคลือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร  
(Bank Statement) 

 นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 ตรวจสอบรายการทีจ่ายเช็คแต่ละฉบบั  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 
นาํรายการเงินฝากจากหน่วยงานอืนและเช็คทีเจา้หนียงัไม่ไดน้าํไปขึนเงินมาจดัทาํงบเทียบยอด 
เงินฝากธนาคาร  นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกบัยอดเงิน 
ตามบญัชี 

 นาที เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 



132 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

1.

2.

3.
 2  

 GFMIS 
  GFMIS

 4.  
-

 5. 

5.1
5.2 /
5.3 /
5.4
5.5
5.6 . .
5.7 . .
5.8



133คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

ส่งรายงานการเงินให ้สตง. 
และผูที้เกียวขอ้ง 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
           การตรวจสอบและรายงานการเงิน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ไม่ถูกตอ้ง                                                                                                             
 

 ผอ.สพท. พิจารณาผลการตรวจสอบ 
   และวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 

 
                                                                                                                  ถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินสด/ธนาคาร/บญัชี 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี/
บญัชีแยกประเภท/รายงานการเงิน 

วเิคราะห์รายงานการเงินเพือเสนอ ผอ.สพท. 

พิมพร์ายงานการเงิน 

 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  สมุดเงินสด 

.   รายงานเงินคงเหลือประจาํวนั 

.   ใบแจง้รายการการเคลือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 

.   สมุดคู่ฝากธนาคาร 

.   งบแสดงฐานะทางการเงิน 
7.   เอกสารทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ
7.   บนัทึกขอ้ความ

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน     การตรวจสอบและการรายงานการเงิน ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน   :   การตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน  : ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการตรวจสอบและรายงานการเงินตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 พิมพร์ายงานการเงิน  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน  
ทีไดร้ับ 

2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเงินสด/บญัชี,  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินฝากธนาคาร/บญัชี   วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

3  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

4 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการบญัชี, ตรวจสอบรายงานการเงินและบญัชีแยก 

ประเภททัวไป 

วิเคราะห์รายงานการเงินเพือเสนอ ผอ.สพม.1  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

5 ผอ.สพท. พิจารณาผลการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  วนั ผอ.สพม.1 

6 จดัส่งรายงานทางการเงินให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินและผูท้ีเกียวขอ้ง   วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



1.

2.

3.
   2 

 GFMIS 
  GFMIS

4.
-

5.

5.1
5.2



บนัทึกรายการตามรายการ 
เขา้บญัชีแยกประเภท 

6. Flow Chart   การปฏิบัติงาน

การสรุปรายการ 

 

7. แบบฟอร์มทใีช้
7.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 7.2  งบทดลอง 
 7.3  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

ทุกสินวนัทาํการ 
สรุปรายการรับ-จ่ายเงิน 



กลุม

9.   สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน     การสรุปรายการ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การสรุปรายการ ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการสรุปรายการตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 สรุปรายการรับ ณ สินวนัทาํการ  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 บนัทึกรายการตามรายการเขา้บญัชีแยกประเภท  ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
 

 



1.

2.
  

3.
 2 

 GFMIS 
  GFMIS

4.
-

5.
 
5.1
5.2
5.3



ปิดบญัชี 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

การปิดบัญชี 

7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2  งบทดลอง 
 7.3  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
ค8.1 ู ่มื อแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

จดัทาํงบทดลอง 

ปรับปรุงรายการ ณ วนัสิน
ปีงบประมาณ 



9.   สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน     การปิดบญัชี ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การปิดบญัชี ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้ง ของขนัตอนการปิดบญัชี ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงรายการ ณ วนัสินปีงบประมาณ  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 จดัทาํงบทดลอง  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 ปิดบญัชีทาํการ  เดือน เจา้หนา้ทีบญัชี 

 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
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2.

3.
 2 

 GFMIS 
  GFMIS

4.
-

5.

5.1  . ม.1

5.2  GFMIS 
5.3  .  

5.4 . .
5.5 



จดัเก็บรายงาน 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

   การบันทกึสินปี

    

7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2  งบทดลอง 
 7.3   บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

บนัทึกปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS 

พิมพร์ายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลุ่มฯ 

บนัทึกขออนุมติัปรับปรุงบญัชี 

เสนอขออนุมติั ผอ.สพท. 



9.   ฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชืองาน     การบนัทึกสินปี ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การบนัทึกสินปี ถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้ง ของขนัตอนการบนัทึกสินปี ตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 บนัทึกขออนุมตัิปรับปรุงบญัชี  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 
ระยะเวลาอาจ 
เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 บนัทึกปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS ภายใน  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

3 พิมพร์ายงานจากระบบเสนอ ผอ. กลุ่มฯ  นาที/ชินงาน ผอ.กลุ่มฯ 

4 เสนอขออนุมตัิ ผอ. สพท.  วนั ผอ.สพท. 

5 จดัเก็บรายงาน  วนั เจา้หนา้ทีบญัชี 

 

เอกสารอ้างองิ 
คู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีเกณฑค์งคา้งสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.  
 

 




