
สรุปการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (Joint KPIs) 
ของกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
 
หน่วยงาน กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กิจกรรม  การจัดการความรู้ (Joint KPIs)  “การจัดท ารายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง” 

วัน/เวลา/สถานที ่วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3   
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกองบริหารการคลัง 

  กองบริหารการคลัง (กบค.) ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกองบริหาร
การคลังเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานของการจัดท ารายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

การประชุมมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กบค. เป็นประธาน บุคลากรของกองบริหารการคลัง 
  2. ประเด็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่อง การจัดท ารายงานงบทดลองของหน่วย
เบิกจ่ายส่วนกลาง รวมถึงปัญหาการบันทึกและปรับปรุงบัญชีก่อนปิดงวดบัญชี 

สรุปดังนี้ 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว.29 กรกฎาคม 2558 การส่งรายงาน
ประจ าเดือน ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าและส่งข้อมูลเฉพาะสรุปข้อมูลทางบัญชีประจ าเดือนของหน่วยเบิกจ่าย 
คือรายงานงบทดลองประจ าเดือน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อก ากับรับรองความถูกต้องก่อนส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และเพ่ือให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของ
ส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ความถูกต้อง 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล รวมถึงรายงานการเงินของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ 
ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้รายงานทางบัญชีหรือรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมทั้งถึงระบบงานต่างๆ ในระบบ GFMIS การบันทึก
บัญชี การบันทึกปรับปรุง/แก้ไขทางบัญชีที่พบข้อผิดพลาด/คลาดเคลื่อน ก่อนด าเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าว 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป จึงได้ถอดองค์ความรู้เรื่องการจัดท ารายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย
ส่วนกลาง ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Joint KPIs)   
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 ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

    

 

 

  
  
การเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS  
  - ค าสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH (เดิม) 
  - ค าสั่งงาน NGL_TB_PMT (New GfMIS) 
  
ตรวจสอบงบทดลองโดยใช้ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

➢  ตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจากยอดคงเหลือยกไปที่ปรากฏในงบทดลอง ดังนี้ 
 หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 1 มีดุลบัญชีด้าน เดบิต(+) ยกเว้น 

- บัญชีพักน าส่ง ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
- บัญชีพักเงินสดรับ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
- บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
- บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าตัด

จ าหน่ายสะสม ต้องมียอดคงเหลือดุลบัญชีด้านเครดิต 
 หมวดหนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 2 มีดุลบัญชีด้าน เครดิต(-) ยกเว้น 

- บัญชีเจ้าหนี้ส่วนส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายน าส่งแต่ละประเภท ต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

 หมวดส่วนของทุน รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 3 มีดุลบัญชีด้าน เครดิต(-) 
 หมวดรายได้ รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 4 มีดุลบัญชีด้าน เครดิต(-) 
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 หมวดค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทข้ึนต้นด้วย 5 มีดุลบัญชีด้าน เดบิต(+) ยกเว้น 
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย ต้องมียอดเป็นศูนย์ 
- บัญชีพักค่าใช้จ่าย ต้องมียอดเป็นศูนย์ 
- บัญชีพักล้างการโอนสินทรัพย์ ต้องมียอดเป็นศูนย์ และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลังอาจมียอดคงเหลือด้านเครดิต 
➢  ตรวจสอบการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีนี้จะต้องมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ยกเว้นบัญชีพักงาน 

ระหว่างก่อสร้างที่มีหลายงวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ปรับปรุงเป็นบัญชีพักดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

➢  ตรวจสอบการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (ต้องมีการประมวลผลทุกเดือน) 
➢  ตรวจสอบยอดคงเหลือตามเกณฑ์คงค้างของบัญชีแยกประเภท เช่น เงินสดในมือถูกต้องตรงกับ

รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน (เล่มเขียว)  
➢  ตรวจสอบความสัมพันธ์ของบัญชีแยกประเภท (กรณีพบข้อผิดพลาดปรับปรุงบัญชี) 
➢  ตรวจสอบและกระทบยอดจากการบันทึกรายการทางบัญชีกับบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ปรับปรุงรายการบัญชีที่พบข้อผิดพลาด/คลาดเคลื่อน  
 (คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท New GFMIS Thai บทที่ 4 การบันทึกและปรับปรุงบัญชี 
หน้า 30) โดยมีกรณีต่างๆ เช่น 
➢ ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดระบบรับและน าส่ง แจ้งผู้รับผิดชอบในแต่ละระบบงานท าการบันทึกหรือ

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
➢ ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดบัญชีแยกประเภท อาจเกิดจากการบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทผิด ศูนย์

ต้นทุนผิด เป็นต้น มีแนวทางแก้ไขโดยปรับปรุงรายการด้วยค าสั่งงาน ZGL_JV 
ตัวอย่าง การบันทึกและปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสาร JV ด้วยค าสั่ง Zgl_jv (เดิม) 

 เรียกดูงบทดลอง 
➢  ตรวจสอบรายการตามเลขที่เอกสารขอเบิก (ZINF_R09) 
➢  ท าการปรับปรุงบัญชี (Zgl_jv) ระบุวันที่เอกสาร  วันที่ผ่านรายการ และการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร 

จ านวน 15 หลัก คือ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 
หลัก L คือบรรทัดรายการบัญชีที่ปรับปรุง 3 หลัก) 

➢  บันทึกรายการบัญชี ล าดับที่ 1 ด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้อง  
ระบุจ านวนเงินที่ต้องการปรับปรุง รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ระบุ
รายละเอียดบรรทัดรายการค าอธิบาย และระบุรายการเจ้าของเงินฝาก รวมถึงบัญชีเงินฝาก 

➢  บันทึกรายการบัญชี ล าดับที่ 2 ด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ระบุจ านวนเงินที่ต้องการ
ปรับปรุง รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ
ค าอธิบาย และระบุรายการเจ้าของเงินฝาก รวมถึงบัญชีเงินฝาก 

➢  ตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกรายการ ระบบจะแสดงเลขท่ีเอกสารจ านวน 10 หลัก 
 

จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี 
 โดยวิธีใช้ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เป็นหลัก แล้วเปรียบเทียบกับ

ยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
➢ เรียกบัญชีแยกประเภท ระบุบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยค าสั่งงาน FBL3N (เดิม) 
➢ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน (PY/PM) 
➢ กระทบยอดเปรียบเทียบรายการและยอดคงเหลือระหว่าง 2 บัญชี 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (Joint KPIs) 
  1. บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ รับรู้ขั้นตอน กระบวนการ และระบบงาน 
ที่เก่ียวข้องกับรายงานงบทดลอง 

  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในกองบริหารการคลังให้มีการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 
ที่เกี่ยวข้องกับงบทดลอง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับระบบ GFMIS ในปัจจุบัน มีความรู้     
ความเข้าใจในการบันทึกในระบบ GFMIS รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถส่งรายงานงบทดลองได้ทันเวลาที่ก าหนด (ภายใน 15 ของเดือนถัดไป) 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาในการบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงบทดลอง ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันของข้อมูลในงบทดลองและรายงานการเงินของหน่วยงาน จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในงบ
ทดลองของหน่วยเบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

แนวคิดในการปฏิบัติงาน 
  1. ท าความเข้าใจในระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงบทดลอง 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของงบโดยสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนปิดงวดบัญชี  
  3. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

รูปภาพประกอบ 

ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน  

 นางสาวปิยะวรรณ ถิ่นจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีถอดองค์ความรู้/บทเรียน วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 

  


